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Kenraali Aaro Pajari kuulustelee sotavankeia Suursaaressa 27.3. 42
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Muuan hiimiiräperäisillä
sensaatioilla niljakkaita
Iiiketoimiaan harjoittava
aikakauslehti on lyönyt
oman ennätyksensä alalla, jolla se jo ennestäänkin voi kirjata nimiinsä
huippusaavutuksia: se on
julkaissut jutun, jossa ainoakaan asiatieto ei pidä
paikkaansa.

Kyse on
N:o 9
TÄSSÄ NUMEROSSA
292 JATKOSODAN
KUULUISIN

TK-JUTTU
295 TARINAA
HÄV!TTÄJÄ-

ÄsstsrÄ

3OO "ROPAKANTAA''

ILMASTA

306 PORIN PAMAUS
310 VTHOLLTSEN
KAUKOPARTION
LOPPU

314 VETÄYDYTTIIN
SWÄRIN SUULTA
316 VOI TAITAMATON!
318 JUNAPARTIOSSA

Suursaaren

valtauksesta 27.3.42 (ei
24.3.). Saarta puolusti
venåiläinen pataljoona,
jonka vahvuus oli 518 (ei
300). Taistelussa sitkeistä puolustajista kaatui
390 (ei 150) ja vangiksi
jäi 30, joten pimeän turvin pääsi pakoon noin
100. Suomalaisten tappiot olivat yhteensä 172,
joista 61 kaatunutta.
Sitten lehti pääsee varsinaiseen asiaan ja väit-

tää, että majuri

V. K.
Elovaaran käskystä am-

muttiin "kaikki l50160 eloonjäänyttä venä-

läissotilasta".
Kyseessä on harkittu
ja törkeä valhe, jonka jat-

kokäsittely

tapahtunee

virallisemmilla areenoil-

la.

Tässäkin yhteydessä
kannattaa kuitenkin viihiasiantuntemusta

ten

omaavien lukijoidemme
valistukseksi todeta, että
tåimäntapaisia joukkomurhia ei Suomen rintamilla tapahtunut ei
kummallakaan puolella.
Sotavankeja tai siksi pyrkiviä ammuttiin silloin
tällöin puolin ja toisin
taistelun kiivauden vielä
vaikuttaessa, hyvän ystä-

vän juuri kaaduttua tai
joskus jonkun selustan

"sankarin"

Näin tapahtui

toimesta.
Suursaa-

ressakin. Kyse oli kuitenkin vain muutamasta
miehestä, mikä sekin on
tietenkin liikaa. Sotaylioikeus vapautti majuri
Elovaaran, mutta korkein
oikeus tuomitsi hänet va-

pausrangaistukseen, kuitenkin huomattavasti lyhempään kuin lehti väittää. Fagerholmin hallitus
ei vuonna 1948 eikä
muulloinkaan antanut
yleistä armahdusta.
Pyrkiikö tåimäntapainen journalismi muuhunkin kuin likaisen rahan
ansaitsemiseen? KenraaIimajuri Lauri Sotisaari,
joka everstiluutnanttina
johti jalkaväkeä mainitussa taistelussa, kertoo,
että häntä Riihimäen työväentalolla vuonna 1947
kuulusteli asian johdosta
"tutkija" Levönen. Tåimä
ilmoitti, että jos Sotisaari
suostuu vastoin parempaa tietoaan kertomaan
kenraalimajuri Aaro Pajarin antaneen käskyn
vankien ampumisesta,
Sotisaari vapautetaan.
Pajari oli koko Suursaaren operaation komentaja, kaksinkertainen ManKÄÄNNÄ
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nerheim-ristin ritari, talvisodan legendaarinen
Tolvajdrven puolustaja,
Tornion maihinnousun
komentaja Lapin sodassa
ja paljon muuta. Ajan
hengen ja oikeuskäytännön mukaan oli tietenkin

erityisen tiirkeää

saada

tiimän alaistensa ja koko
kansan ihaileman miehen
maine mustatuksi.
Rehtinä sotilaana ei
Sotisaari tietenkään suostunut kertomaan valheita, ei myöskään Elovaara, kiirkipataljoonan komentaja, joka otti kantaakseen vasfuun kaikesta hänen pataljoonansa

alueella

tapahtuneesta.

Muuan toinen syyte§,
jonka moraali ei ollut yh-

tä korkea, pelasti

nah-

/

kansa syyttiimåillä Pajaria.

1

Oikeudenkäynneissä
todettiin niin Pajari kuin
Sotisaarikin syyttömiksi.
Niissä olisi myös var-

masti selvinn5rt, mikiili
jossakin olisi tapahtunut
joukkoteloituksia. Mistään tiillaisesta ei kuitenkaan ollut puhe, vaikka

"todistajiksi" yritettiin
haalia kaikki joilla vain
arveltiin olevan jotakin
kaunaa entisiä esimiehiään kohtaan.
Sodanjiilkeisinä vaaran vuosina oli maassa

TK-jutut pysyivät
yleensä vain hetken
lukijoiden mielessä eikä
niiden vaikutus
ulottunut ketimaata
kauemmas.
OIi eriis poikkeus:
kansanedustaja ja
rintamapappi Antti J.
Rantamaan 3.9. 7947
Suomen
Sosialidemohraatissa

jullraistu artikkeli, joka
pudotettiin 40.000
kappaleen jakeluna
Lontooseen ja oli
mielessä vielä Pariisin
rauhanteon aikoihin
vuonna 7947.

RANTAMAA, joka oli talvisodassa taistellut Kollaan rintamapappi-

na, lähti jatkosodan syttyessä jåilleen vapaaehtoisena JR 28:n mukaan. Tässä tuttujen miesten rykmentissä pastoti joutui hengellisten palvelujen lisäksi hoitamaan
paljolti myös valistusupseerin tehtäviä, koska pojat tietenkin hanakasti tenttasivat eduskunnan jäseneltä, mitä "herrat" kulloisessakin
tilanteessa asioista ajaffelivat. Kun
hän lisäksi kirjoitteli TK-artikkeleita, joista eräs kohosi kuuluisuuden huipulle, sai pastori komean
lisänimen
Finskij politruk!

-

suoritettava

aivopesu
voimakkaimmillaan. Sen
tarkoitus oli riistää kunnia ja maine miehiltä,
joiden toiminta oli sodassa pelastanut maan väpauden. Silloiset oikeudenkäynnit "kuulusteluineen" olivat tässä mielessä eräs tehokkaimmista menetelmistä.

Ollaanko j?illeen
malla

asialla?

sa-

tr

RANTAMAA KERTOO
Näin muistelee asioita rovasti
Rantamaa:

"Talvisodan aikoihin Suomen
taistelusta kirjoitettiin loputtomiin
ja kautta maailman ylistäviä julistuksia ja runoja, joista ei kuitenkaan ollut kovinkaan paljon apua
Goljatia vastaan taistelevalle Pohjolan Davidille. Niinpä Englannissakin Suomen taistelua ylistettiin

Antti J. Rantamaa Hiitolan kirkossa 20.8. 1941

alkaen fuinston Churchillistii aina
Canterburyn arkkipiispaa Cosmo
Gordon Langia myöten, joka kehotti kaikkia kirkkonsa jäseniä rukoilemaan menestystä ja varjelusta
'Suomen pienelle, mutta niin urhealle armeijalle sen taistelussa
maansa pelastamiseksi Stalinin
kuristussuunnitelmilta'.
Jatkosodan alkaessa oli ääni

Stalin oli
kellossa muuttunut
jonka
nyt 'ihmisyyden puolustaja,
puolesta oli rukoiltava'!
Tåimä äkillinen ja merkillinen
kannanmuutos oli juttuni tausta.
Tarina alkoi siitä, että joukkojemme vallattua Hiitolan halusin
tietenkin mennä katsomaan tåimän
seurakunnan kaunista pyhäkköä.
Näin halusin tehdä sitäkin suuremmalla syyllä, kun tiesin, että juuri
tiimän seurakunnan nuori ja rehti
pastori ja reservin luutnantti Pentti
Iorma l.Ieiskanen, joka oli talvisodassa taistellut aseveljenäni Kollaalla ja juuri julkaissut kirjan
Kenttäpappina Kollaalla, oli 29. 6.
41 joutunut Enson edustalla sotavangiksi. Jorman jåirkyttävä katoa-
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Jatkosodan kuululsln
TK-luttu
ANTTI J. RANTAMAA ia
EERO ERÄSAARI

risti ja viilsi sydäntäni muistaessani samalla veljeni Jorman kohtaloa.

ARTIKKELI SAA SIIVBT
Näissä tunnelmissa tartuin kynään
ja kirjoitin artikkelin, jossa erittäin
jyrkästi arvostelin kirkon..häpäisyä. Sen otsikko oli HAVAISTY

HERRAN IIUONE Avoin
kirie Canterburyn arkkipiispalle.
Tåihän tyyliin kirjoitin sen ajan
tunnelmissa:

'Minua pappina pelottaa

se

suunnaton vastuu, jonka Te, protestanttinen piispa, olette ottanut

kannettavaksenne saattaessanne
miljoonat ihmiset, jotka eivät voine tietää bolshevismin todellista

luonnetta, siihen kauhistavaan
Hiitolan 17o0-luvulla rakennettu kirkko rauhan vuosina

minen oli ollut hirveä isku hänen
nuorelle vaimolleen ja vasta muutaman kuukauden ikäiselle pojalleen Jouni lormalle, jotka tuolloin
asuivat evakkoina Parkanossa.
Totesin kirkon hirvittävästi hä-

väissksi. Yksityiskohtiin

lienee
onhan Stalinin hdlitsemistyyli- jo moneen kertaan
tuomittu itse Neuvostoliitossakin.
Näky jåirkytti minua sydänjuuria
myöten
se kirjaimellisesti kouturha palata

-

erehdykseen, että sille voidaan jopa rukouksin Herran edessä siunausta anoa.
Papin tuomiota
- hänen on oltava
raskauffaa se, että
totuuden puolella väiiryyttä ja perkeleen voimia vastaan edustipa
niitä millainen ulkonainen mahti
tahansa.'
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Jutusta kertyi painettuna 135
senttiä pitkä. Korostaakseni kansan yksimielisyyttä vein sen 2.9.
I94l ensiksi Suomen Sosialidemokraatin toimitukseen. Päätoimittaja Eino Kilpi luki pyynnöstäni jutun tarkoin alusta loppuun ja
sanoi sitten:
Olen lehtimiehenä jo odotellutkin, että nimenomaan joku rintamalla oleva kenftäpappi puuttuisi juuri tuohon uskonnon ja kirkkojen vainoamiseen, jota on jouduttu näkemään.

mestyi sodan aikana valtavin jättiläispainoksin leviävä Zwölf Uhr
Blatt -niminen lehti, joka julkaisi
jutun sanasta sanaan näkyvällä aukeamalla, minkä jiilkeen sitä tietenkin jo luettiin Saksan ulkopuolellakin.
Jopa tuli levikkiä ja julkisuutta
Hiitolan kirkkopihalle!
Kuten olin jo arvannutkin julkaisivat muutkin suomalaiset lehdet jutun pian tiimän jälkeen.
Mutta sitten tuli varsinainen
paukku!

Hiitolan hautausmaan portti ia ruumishuone uudessa asussaan 20.8. 1941

Juttu ilmestyi Suomen Sosialidemokraatissa seuraavana päivänä
eli keskiviikkona 3.9. 41. Jo samana päivänä se käännettiin Saksan lähetystössä saksaksi
mää- juräys oli tullut Berliinistä, jonne
tusta oli toimitettu seloste.

Koko pitkä juttuni oli Berliinissä käännetty englanniksi, valmistettu lentolehtiseksi 40.000 kappaleen painoksena ja pudotettu Lontooseen
kaikki 40.000 kappaletta!

-

YHÄ HURJEMPAA

Hiitolan kirkon kohtalo oli nyt
tosiaan koko Euroopan tiedossa.
Sitten alkoi rulla niitä "kuuluisuuden kirouksia": ollessani syys-

Sitten yllätysten sarja sai yhä hurjempia lisäpiirteitä: Berliinissä il-

kuussa 1941 eduskunnan täysi-istunnossa sain Päåimajan käskyn,

294

tuli heti
mennä Hiitolaan ottamaan uusia
valokuvia, joissa tulee näkyä sekä
kirkko että jutun kirjoittaja.
jonka mukaan minun

VIIMEINEN NÄYTöS
1947
Suurin sensaatio oli kuitenkin vasta edessä.
Se tuli helmikuussa 1947, kuudetta vuotta myöhemmin!
Pariisissa rauhansopimusta tekemässä oli nimittäin ryhmätoverini maalaisliiton eduskuntaryhmästä, rovasti Lennart Heljas, joka palattuaan kertoi minulle merkillisestä keskustelusta. Muuan
Brittiläisen Kansainyhteisön edustaja nimittäin kohdisti hänelle seuraavan puheenvuoron:
Koska olette suomalainen
pappi, haluan kertoa teille, että
meitä englantilaisia loukkasi syvästi sodanaikainen tapaus, kun
joku nuori suomalainen maalaispastori kirjoitti raskaasti syyttävän
sanomalehtiartikkelin ja vielä
osoitti sen avoimena kirjeenä Canterburyn arkkipiispalle. Mainitru
piispahan on koko imperiumin
kristittyjen arvovaltainen hengellinen johtaja, joten tuo avoin kirje
kosketti syvästi meitä kaikkia
jopa siirtomaidenkin ihmisiä. Lentolehtisenä se tuli kaikkien tietoon.
Heljas kertoi keskustelun tapahtuneen epävirallisesti jollakin
tauolla. Erityisesti näytti brittiä
harmittaneen se seikka, että NatsiSaksa sai asiasta veftä propagan-

damyllyynsä. Heljas puolestaan
jätti ilmoittamatta, että kirjoittaja
oli parhaillaankin Member of Parliament, eduskunnan jäsen
asiahan olisi näin saanut entistäkin

suuremman kantavuuden.
Kova oli siis kohu yhdestä TKjutusta
mutta eipä sen puoleen:
kova oli kyllä juttukin! Eli kuten
rintamajermut voisivat korsun laverilta todeta jutun päätteeksi:
Huikeasti lentää täiillä mie- aatos..."
hen
D

EERO KIVIRANTA

Iodnoo

Vuosisatamme sodankäynti perustuu
useimmiten massoitetfujen aseiden ja
suurten miesmäärien keskitettyyn

käyttöön. Yksittäinen taisteliia
joutuu tavallisimmin suorittamaan
vain tarkoin mäiirättyä tehtäväänsä
kokonaisuuden puitteissa ja joukon

lllu Juutilainen 80. ilmavoittonsa jälkeen saatuaan juuritoisen Mannerheim-ristin

osana.
lentäjän, Mannerheim-ristin lainen majuri Erich HartLent äiät pääsivät vielä toisessakin
ritadn kapteeni Paavo Kah- mann. HÅn aloitti pudotustilan, llll Juutilainen kumarsi lastonsa 5.11.42 itiirintamalla
maailmansodassa usein toimimaan
munattuaan itsensä täysin
nöyränä:
vapaina yksittäistaistelijoina.
Mieluummin valitsen -ensimmäisellä taistelulennolja saavufti sodan viikuin tiedusteluko- laan
Näihin ilmoien ritareihin tiittyi siten hävittäjä- päivänä 352. ilmameisenä
neen alleni...
tiettyä romantiikkaa, joka oti jo
Se oli suuri tunnustus. Illu voittonsa. Hän itse piti kuitenoli
näet toiminut Päiimajan kin 301 ilmavoittoon yltänyttä
muusta sodankäynnistä tyystin
tiedustelulentäjänä kaikkein majuri Gerd Barkhornia itvaikeimpina aikoinamme, keseään mittavampana. Tosin he
karissut.

o

KUN

MANNERHEIM-RISTIN RITARIT kapteeni lorma
Karhunen ja luutnantti llans

karimmista ilmataisteluista,

Wind

-voittajaksi.

seuraavana kesänä

ritari
matkaksinkertainen
kasivat muutamana syyskuun
iltana 1943 Suulajiirven kentåiltä Perkjåtuvelle elokuviin,
he tuumailivat:
Kelpaa meidän lentä-

- Toista on etulinjan taistejien!
luhaudoissa: on vain yhdyshauta korsuun ja vartiovuorot

ja taistelut sateessa ja pakkasessa.

Ja kuitenkin luutnantti Has-

se Wind

oli

samaisena päivänä käynyt yhden elämänsä an-

joissa ihmisen kaikki mahdol-

liset kyvyt punnittiin ja paras

tiillä kertaa wind

-

siillä 1944, kun vain hävittäjäkoneella saattoi päästä it-tulen
ja vihollishävittäjiiletkojen Iäpi Keski-Kannaksen maisemien ylle.

KUKA OLI

Ilmojen miekat, häviftäjälentäjät, ovat usein saaneet
lentäjistä suurimman arvostuksen. Mutta eivät aina oi-

MAAILMAN.

keudenmukaisesti: näkymät-

SODAN ILMOJEN

suorittivat monesti vaikeimman työn. Kun kaksinkertaiselta Mannerheim-ristin ritarilta lentomestari llmari Juutilaiselta kysyttiin, mille arvosijalle hän asettaa Lapin sodassa kaatuneen tiedustelija-

man osan ajasta itiirintamalla,
missä pudotukset olivat hel-

pompia, mutta Barkhorn sai
sodan viime vaiheessa siirron
länteen

pääsi

tömät lentäjät, tiedustelijat,

molemmat lensivät suurim-

TOISEN

Ässrpu ÄssÄr
Jatkuvasti pohditaan, kuka todellisuudessa oli tuon arvon
ansainnut taistelulentäjä.
Suoralta kädeltä on helppo

sanoa, että se matematiikan
mukaan on 22-vuotias saksa-

ja sittemmin

suihku-

hävittäjälaivueeseen.

Hartmann joutui sodan loputtua amerikkalaisten luovuttamana Stalinin erityisen vaa-

timuksen perusteella kymmeneksi ja puoleksi vuodeksi sotavankeuteen Neuvostoliittoon. Kun häneltä jatkuvissa
kuulusteluissa tiukattiin, oliko
hän Saksan paras taistelulen-

täjä, hän vastasi kieltävästi.
Hänen perustelunsa kuului:
Yksi voitto lännessä vas- kolmea itiirintamalla.
tasi

295
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JUUTILAINEN?

vällä poika lähti uudelleen ilmaan ja pudotti vielä viisi ko-

Saksalaiset eivät hevin anna

netta

)

I
I

edelleen siihen tahtiin. Iltapäi-

tunnustusta muille kuin omilleen. Kuitenkin jo sodan aika-

vistavat tälle tarinalle epäile-

na

Saksassa tunnettiin Illu
Juutilaisen ilmavoitot. Ja nyt,
wosien jiilkeen, saksalaiset ilmojen ässät ovat todenneet,
että suomalainen lentomestari
on oikeastaan kaikkien aikojen ässien ässä: Juutilaisen ko-

vinä päätään ja muistuttavat,
että lentäjiähän ne englantilaisetkin olivat
elleivät sitten

neissa ei näet ollut ainuffakaan

yliluutnantti Emil Langille: 18
ilmavoittoa. Yhden ilmataistelun aikana taas korjasi eni-

ja poltolleet paluulennolla
toaine vähissä.
Yhden päivän ennätys kui-

tenkin kuuluu

vihollishävittäjän tai pommittajan ampumaa luodin tai sirkaan tehnyt laskua vihollisen
alasampumana! Kerran ilmatorjuntatykin ammuksen sirpale aiheutti öljyvuodon, mutta kotikentåille lllu laski sil-

1943.

KUNNIA.
MERKKEJÄ

loinkin.

Kun otetaan huomioon,
kuinka meillä sääolosuhteet
aiheuttivat

1

Saksalaisten ilmavoitot ylittivät kaikkien muiden sotaakäyvien maiden saavutukset. Nämä sotimisen ammattilaiset on
siis pakko tässäkin ottaa esille.

taistelulentäjille

pitkiä "rokuliaikoja"

maassa,

suomalaisten saavutukset pääsevät arvoonsa.

Oli toinenkin tekijä: Saksan
itiirintamalla oli liihes aina koneita ilmassa, taitavilla lentä-

jillä oli miltei aina "palaa",

kamppailumahdollisuuksia.
Meillä vastustajista oli ajoittain niin suurta puutetta, että

lentäjät suunnittelivat hitaan

Kapteeni Hans Wrnd, 79 ilmavoiton saavuttaja jakaksrnkertainen Mannerheim-ristin ritari, oli ehdoton kakkonen Suomen jatkosodan taivaalla. Hän
saavutti ensimmäisen ilmavoittonsa vasta Äänislinnan valtauksen aikaan
ia lopetti lentonsa kesäkuussa'1944 haavoituttuaan käteen Kannaksen
suurhyökkäystä torjuttaessa. Juutilaisen lailla hän lensi Brewster- ja Messerschmitt-laivueissa. Hän oli monessa suhteessa llmari Juutilaisen tyyppiä: nopeaälyinen vekkuli, ikuinen optimisti, nopeasti reagoiva ja fysiikaltaan kestävä taistelila

tiedustelukoneen l?ihettåimistä

iirsykkeeksi Suomenlahden
ylle. Rykmentin komentaja
eversti Ela Magnussoz kui-

tomme säilymisestä. Kerran
mersut pudottivat Suomenlah-

mat liihteet tietävät kertoa, että kun hän lentäjineen laskeutui syyskuun l. päwänä 1942
kentälle, sotamarsalkka Kes-

tenkin kielsi moisen urheilun
ei ollut varaa saattaa konei-

den yllä ilmataistelussa kuusi
vihollishävittäjää yhden oman
jäädessä palaamatta. Päiimaja

-ta turhan takia vaaralle alttiik- silloin muistutti, ettei

selle ja otti vastaan ilmoiruk-

si.

pidä
saattaa omia koneita vaaralle

sen.

Siinä håin tietenkin oli oiolihan Suomen Il-

alftiiksi.

keassa

- jatkosodan alussa
mavoimilla
vain yksi mitat täyttävä hävittäjiilaivue, Amerikasta oveluudella viime tingassa ostettu
merivoimille kuulunut Brewster-laivue. Kun BW jäi alakynteen Puna-armeijan Mig
ja Lagg-koneista, saatiin
-Saksasta Messerschmitt-laivue, sodan

loppuvaiheessa
toinenkin ja jonkin verran täydennystä.
Ennen muuta Päiimaja huo-

lehtikin viihäisen lentokalus296

saksalaiselle

ten voittoja eli l3 kapteeni
Erich Rudorffer joulukuussa

paleen reikää eikä hän kertaa-

/

!

Suomalaiset sotapilotit ra-

s e

lring oli saapunut tarkastuk-

Marseille ilmoitti l2 koneen pudotuksen. Sotamarsalkka kysyi:

HANS JOACHIM
MARSEILLE?
On sanottu niinkin, että todellinen ässien ässä ilmassa oli

22-vuotias saksalainen kapteeni .Elans loachim Marseille. Hän saawtti Afrikan rintamalla
konesuhteen ollessa
20:

I englantilaisille

eduksi

brittejä vastaan taistellen 158
ilmavoittoa vuoden aikana.
Varsin pätevät puolueetto-

Kuinka monta niistä
kapteeni ampui?
Tiihän Marseille:
Kaksitoista...
-Kesselring pyysi ruolin, istuutui, huokasi pitkään ja oli
kotvan ääneti.

Saksan Luftwaffea täyfyy

arvostaa

tasapuolisuudesta,

sillä kaikkein arvokkaimman

kunniamerkin ellei

ota

huomioon Göringin sodan alkuvaiheissa saamaa suurristiä
kultaisen tammenlehvän ri-

-tariristiin, sai

Stuka-lentäjä

eversti Hans-Ulrich Rudell.
Hän suoritti 2530 taistelulentoa ja sivutöinään pudotti I I
viholliskonetta, vaikka se ei
luonnollisesti kuulunut syök-

sypommittajien tehtäviin.
Kun ritariristillä palkittiin
Saksassa 7500 sotilasta, lentä-

jiä oli heistä 1750. Kun tammenlehvän ritariristiin sai
860, heistä oli lentäjiä 192.
Miekat ritariristiin sai 154 sotilasta, heistä 4l lentäjää.
Briljantit sai 27 huippumiestä,
heistä

l2

lentäjää.

Vaikka

Saksassa

hävittäjäkenraalit

olivatkin Hitlerin

Taisteluilmoitus, joka oli

kanssa jatkuvasti riidoissa sii-

tehty maasta käsin, kertoi että
Marseillelle ruli ilmavoittoja

tä, olisiko keskityttävä hävit-

seuraavassa tahdissa: klo
10,55, 10,56, 10,59, ll,0l,
ja
tt,o2, 11,03, 11,05

-

täjien vaiko pommittajien tuo-

tantoon, lentäjät olivat tässä
maassa kuitenkin arvostettujen sotilaiden eturivissä.

Samoin

KONEISTAKIN

oli asia Suomessa.

Täiillä sai 20 lentäjää Mannerheim-ristin, Juutilainen ja

KIINNI

Wind kaksinkertaisen

noina

Saksalaisilla

aiyksittäistaistelijoina.

oli

oikeastaan

kautta linjan tasaisen pätevät
koneet, Messerschmittit. Ei-

Muut kolme kaksinkertaisen
ristin saajaa olivat komenta-

vät nekään kuitenkaan aivan

jia.

aina parhaita mahdollisia ratsuja olleet: kun Neuvostoliiton lentokonetuotanto 1942-

KOVA POIKA!
Kuten jo todettiin, lentäjät oli-

43 pääsi vauhtiin ja Mig 3 ilmestyi taivaalle, voitiin tode-

vat Hitlerin erityisessä

suo-

ta, että sen lentomatka oli 100

siossa. Hän kutsui yleensä

kilometriä pitempi kuin Mersun ja sen nopeus 550 km/h,
Mersun taas vain 500 km/h.
Lisäksi Mersu oli varsin haajos se sai öljyvuovoittuva
don, moottori
leikkasi kiinni
neljän minuutin kuluttua.

kaikki tammenlehvän

saajat

maanalaiseen komentokorsuunsa vastaanottamaan tämän kunniamerkin. Toinen
sodan johtaja, Stalin, ei puolestaan koskaan käynyt rintamalla tai ottanut yhteyttä valiosotilaisiinsa.
Kun luutnantti Erich Hartmann oli saavuftanut 200. il-

Saksan loistavimmat ässät maiurit Erich Hartmann (vas.) ja Gerd Barkhorn, lotka yhteensä saavuttivat 653 ilmavoittoa

ja iäivät henkiin! Puna-

armeijan kerrotaan luvanneen Harlmannin pudottaialle
10.000 ruplan
palkinnon.

Suomessa olivat koneasiatkin toisin. Tasapäisiä taistelu-

Hitlerin luo.

riitti yleensä vain laivueelle tai parille. Varsinkin
pommitus-, tiedustelu- ja kuljetuslaivueet jouoivat lentä-

Maanalaisessa "varuskunnassa" oli kolme vyöhykettä
ja jokaisessa tarkastus. Kun

mäiin vanhentuneella kalustolla. Näyttävät suoritukset keskittyivätkin yleensä parhaalla

Hartmann saapui kolmannelle
vyöhykkeelle, hänellä oli vie-

kalustolla lentäviin hävittäjälaivueisiin. Vain viisi pommituslentäjää sai Mannerheim-

koneita

mavoittonsa, hän sai kutsun

lä sivuase vyöllään. Tarkasta-

ristin, tiedustelijoista vain

va eversti kauhisteli tätä ja sa-

noi, ettei

Johtajan

kaksi. Jos joutui hiljaiselle

luo

voi
Hitle-

mennä aseen kanssa
- tehty
riä vastaanhan oli hiljan
kuuluisa attentaatti.
Nuori luutnantti vastasi yksikantaan:
Jos ei johtaja tåimän verran- luota rintamaupseereihinsa, saa tammenlehvä jäädä ottamatta.
Eversti kauhisrui uudelleen

rintamalohkolle vanhanaikaisiin koneisiin, ei näyttöä kyvyistä voinut syntyä, vaikka
olisi ollut kuinka lahjakas.

Saksalaisia Stuka-lentäiiä töihin lähdössä

SA-kuva
:'.++:"j:i -ii.'

:li't:: .

+;;:;ffi

r" "'

ja meni

ilmoittamaan Hartmannin päätöksestä Hitlerin

PAAVO KAHLAN
ENNÄTYS
Kun tehtävä oli erittäin vaikea, oli luutnantti Paavo Kahlalla tapana ilmoittaa alaisil-

Ilmavoimien adjutantille, kenraalimajurille. Tiimä tuumi aikansa asiaa ja päätyi siihen,
että on parasta päästää Hartmann sisään 6ssgn l6sn55s
muutoin Hitler saa raivokoh-

leen:

tauksen.

hiinellä ei ollut suosikkiohjaajia, vaan jokainen vuorollaan
sai låihteä, olipa tehtävä sitten
vaikea tai helppo.

-

sen suorittamaan.

Nimenomaan häntä kunnioitettiin senkin takia, että

Hartman meni, riisui vyönsä ja aseensa naulakkoon, ilmoittautui ja keskusteli Hitlerin kanssa sekä siirfyi sitten

toiseen rakennukseen
aseeseen.

Paavo Kahla omistaa niin

teetä

juomaan, silloin ase jo vyöllä.
Hitler ei kertaakaan vilkaissut

Ellei kenelliikään ole mi-

täåin sitä vastaan, minä låihden

Nä§mä eräältä Neuvostoliiton lentokentåltä Saksan Luftwaffen yllä§siskun jälkeen kesäkuussa 1941 . Konerauniot ovat pääasiallisesti Wppejä l-16 !a l-153

erikoislaatuisen "ennä§lksen", ettei ilmailun historia
ole aikaisemmin sellaista funtenut: hän lensi matalalla tie297
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koneen perään ja pussi alkoi

viholliskomppania avasi jal-

täyttyä ilmalla.

kaväkitulen

kohti

konetta.

Kahla ennätti vain huutaa ohjaajalle käskyn vetää ylös.
Kun hän aikoi uusia käskyn,
hän näkikin ohjaajan pään retkahtavan sivulle. Koneen korkeus oli silloin vain runsaat 50

metriä.
Onneksi ohjaaja oli ennättä-

nyt kääntää koneen hieman oikealle ja samalla kohoamaan.

Mitä tehdä?
Hypätä ei niin alhaalta voinut.

Kahla jäi hetkeksi aprikoi-

maan. Onneksi kone koko
ajan otti korkeufta ja lensi laa-

jaa ympyrää. Olisi ollut jo
mahdollisuus hypätäkin. Mutta edessä olisi pitkä taival Itä-

1

Varjo alkoi avautua.
Valkoista silkkiä purkautui

dustelua suorittaessaan terijokelaisen vänrikki Mannermaan ohjaamassa FK:ssa, kun

Puukko

oli turkin

\'

sisällä

kupeella. Vetoketjun takana!
Piti hellittää toisen käden ote
ja kopeloida vapaalla kädellä
puukko esiin.
Sillä Kahla sitten leikkeli
varjon silkkinarut poikki.
Varjo lensi ornille teilleen.

Sitten vain ponnistus ja
hyppy kuolleen ohjaajan syliin!
Jo silloin Kahla totesi, että
kentälle tultaessa mennään
nokilleen: ohjaussauva ei ni-

mittäin liikkunut

tarpeeksi

taaksepäin. Kaksi miestä välissä oli liikaa.
Kahla ajoi koneen kotikentälle. Laskussa kone rneni no-

killeen. Paikalle

rientäneet

Karjalan korpea. Ja pahinta
oli, että hyvä kaveri jäisi kuolleena kiertämään ilmatilaa.

Kahla päätti yrittää epätoi-

voista temppua: kiipeämistä
ulkokautta ohjaajan syliin.
Hän ei ollut saanut ohjaajakoulutusta "puuttuvien ohjaajaominaisuuksien takia". Nyt
pakko luki lakia.
Mutta ohjaamon kuomu ei

Majuri Lauri Larjo antaa tehtävää r
7
Paavo Kahlalle ireskellä)

liikahtanutkaan voimakkaan
miehen otteesta. Piti yrittää
keinotella itsensä ohjaamoon
liukkaan lasikuomun yli Fokkerin kiitäessä vajaan 30O kilometrin nopeudella, lisävaikeutena tietenkin potkurivirran paine.

Tiihystäjän laskuvarjopakkaus on mahan päällä. K.rhla
ei uskaltanut riisuutua varjon
jos pitäisi sittenvaljaista
- Pakkaus mahan
kin hypätä.
alla teki hänen ryömimisensä
kuitenkin vielä hankalammaksi. Eikä löytynyt kuin yksi kohouma. johon jalka vastasi ja

Paavo Kahlan kentälle tuoma Fokker meni laskussa ympäri

josta voisi ponnistaa kolmisenkymmentä senttiä eteenpäil..
Akkiä työntyi kauhun tunne
sydänalaan ja pusersi runsaan

hien pintaan avaruuden kylmyydessä: varjon laukaisija

oli tarttunut johonkin
fumaan.

298

kohou-

mekaanikot räpyttelivät sil-

miään: ohjaamosta nousikin

englantilaista konetta käyttäen

rauhallinen Paavo Kahla.
Tämä suoritus ei ole mitatIavissa matematiikan keinoin
se lienee kuitenkin perään-

keskimäärin vain 15 ammusta tuhottua viholliskonetta kohti

maailmanennätys.

22-vuotias saksalainen kapteeni
Hans Joachim Marseille, joka vuo-

den aikana pudotti Afrikassa 158

-antamattomuuden ja

Paavo Kahla, kapteeni ja
metsätieteen ylioppilas, lensi
viimeisen lentonsa Lapin sodassa taisteltaessa saksalaisia
vastaan.

sisun

JATKUU SEUR. NO:SSA

,,ROMKANTAfi'

llmasta
Armas Äikiä, Kuusisen
hallituksen maatalousministeri,
runoiliia ia
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propagandamies

O

ERIK EKHOLM

ArmasAikiäoli

propagandarintamalla kova
poika, ei
kuitenkaan
Jahvetti
KiIpeläisen
Yeroinen.

T

O Karmea oli

Äkian tehoteksti
Ihantalan
suurtaistelun
elhkarina päivinä:

'Risto Ryti ja

Valtioneuvoston
orkesteri
soittavat jenkan

rd

'Kusessa ollaan!'

Soolon laulaa

ffi

Väinö Tanner."

Kuvan teksti kuuluu: "VALKOINEN
Ette voi taistolla
KUOLEMA

pekkasta
tätä vihollista
vastaan. Ette näe- sitä, mutta -se
on ympårillänne"
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"Missä politrukki, siellä kuolema!
Lopettakaa kauhea sota!
Kuolema sodanlietsojille

-

politrukeille!"
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"Toverit
puna-armeilalaiset. Miksi kuljette
kuolemaan? Politrukit alavat teidät kuolemaan.
Politrukit toivovat sodan jatkuvan.

-

+ \.

Kuolema politrukeille"

dettiin kyllä pumpattuna täyteen isänmaallista innosfusta
sikäli kuin oman hallituk-

-sen propaganda oli

kohdistuva

ti länsimaissa jokamiehen väline ja lentolehtisiä voitiin helposti ja nopeasti pudottaa len-

asenteiden

tokoneista.

ehtinyt

vaikuttaa.

Viholliseen
ja

mielipiteiden

vuttanut tason, joka mahdollisti laajamittaisen massatiedottamisen: radio oli erityises-

muokkaus oli sensijaan suhpropateellisen våihäistä
gandateemoja

q(I,?,,Ei

ENSIMMÄISEEN MAAILMANSOTAAN saakka
tä-

mä sota vielä mukaan luettuna

\

oli käytettävis-

sä rajoitetusti eivätkä

sodat olivat enemmän tai

-vähemmän hallitsijoiden ja

hallitusten välisiä Iiiketoimia,
joissa oli kyse alueista, taloudellisista eduista ja tietenkin
arvovaltakiistoista. Sotiin läh-

teknilli-

set viilineetkään mahdollistaneet laajasuuntaista vaikuttamista linjojen yli.
Toisessa maailmansodassa
oli tilanne toinen: sota oli lä-

hes kaikkialla ideologioiden
sotaa, mikä tarjosi runsaasti
materiaalia propagandisteille
sitähän oli saatavissa liki-

-main suoraan puolueohjelmis-

ta. Tekniikka oli sekin jo saa-

RADIO OLI
pÄÄvÄr,rNB
Radion teho propagandavåilineenä oli hyvä
Tiltun ohes- tunnetuiksa tulivat meilläkin
si mm. Lontoon radion suo-

menkielinen kommentaattori
"Lontoon fenny", josta Palle

'bn ihan sejo menny", ja Saksan

totesi, että §rttö

kasin

radion "Lordi How-Hol?", joka puhui hienoa Oxfordin
301

englantia ja sai aidon brittihuumorinsa avulla Kanaalin
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SUOMI JA
NEUVOSTO.

toisella puolella niin paljon
kuulijoita, effä sotakabinettikin keskusteli jo huolestunee-

LIITTO
RADIOSODASSA

na asiasta. Sodan piiätyttyä
mainittu herra hyvässä jåirjestyksessä hirtettiin.
kuuntelu yleensä vapaata lu-

Tiillä rintamalla olivat tunnetuimmat hahmot lahvetti Kilpeliiinen, 'Tiltu", jonka henkilöllisyys lienee jäänyt epä-

kuunottamatta tietenkään

selvåiksi jo siit?ikin syystä, että

Länsimaissa

oli

radion
S

ak-

saa, jossa vihollisen kuunte-

B

lusta sai herkästi vankeusran-

GCCP.

gaistuksen. Sodan jatkuessa
saksalaiset kuitenkin kaipasivat kipeästi tietoja rintaman
toiseltakin puolelta ja tekni-

maatalousministeri Arnus
Äiua.
Lahden radion jaksoluvuilla

sesti lahjakkaana kansana rakentelivat suuren måiåirän vas-

taanottimia.

Britit

käyfy sanasota edelliimainitru-

jen viilillä oli ainakin suomalaisille mukavaa kuultavaa
jiiihiin siinä yleensä voitolle

takasivat

ohjelmansa suosion mm il-

moittamalla silloin tiillöiq,
mikä Saksan kaupunki seuraa-

vana yönä joutui massapommituksen kohteeksi. Se kiinnosti varmasti jokaista.
Neuvostoliitossa

I

ei paljoa-

kaan voitu kuunnella vieraita
låihetyksiä jo siitåikin syystä,
että radio-ohjelmaa välitettiin
asutuskeskuksiin usein langallisena valvotusta keskusradiosta.
Suomen radion venäjänkie-

listen liihe§sten kuuluttajat

joutuivat sodan jåilkeen moniin vaikeuksiin eikä kaikkien
kohtalo liene vieliikään selvinnyt.
Toisen maailmansodan ehkäpä tunnetuin radio-ohjelma
oli nauha, jolla veniiläiset
pehmittivät Stalingradin mot-

tia. Sen liihettiiminen

jatkui

taukoamatta vuorokaudesta
Ohjelman kokoonpano oli
varsin yksinkertainen: taustalla kuului metronomi tai kello,
joka laski sekunteja. Aina sen

päästyä kahdeksaan kuului
kolkko miehen åiäni, joka monotonisesti ja jokaista sanaa
huolellisesti korostaen lausui:

Ioka kaMeksas sekunti
Stalingradissa ykri
saksalainen sotilas. Stalinjoukkolwun (Stalingrod

htolee

grad

-

Massengrab).

- toistui jåilleen kahSama
deksan sekunnin kuluttua
tunnista tuntiin, päivåiståi påiivään.
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B aDrrunrrrrr.
Asevelieyttä Neuvostoliitossa la Suomessa propagandistin mukaan. Jatkosodan aikaisen lentolehtisen
käänttpuolella pelotellaan talven lähestymisellä ia
kehotetaan antautumaan vangiksi "snsimmäisessä sopivassa tilaisuudessa"

Talvisodan aikainen lentolehtinenl

lupaa jokaisesta yliloikkarin tuomas- 7

ta aseesta ja väineestä maksun:
revolveristä 100, kivääristä 150,
konepistoolista 40O, konekivääristä 1 500 ia panssarivaunusta 10.0O0 ruplaa. Len-

tokoneesta luvataan samoin 10.000 ruplaa ja
matka luovuttajan ha-

luamaan maahan

toiseen.

neuvostoliittolaisia naispropagandisteja oli useita, ja Terijoen Kuusisen hallituksen
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Harvinaista huumoria. Teksti kertoo, kuinka mukavasti elämä sujui Sonjan ja lasten kanssa
vallankumouksen vuosipäivänä syötiin hyvin ja
tanssahdeltiinkin klubilla. Mutta sitten alkoi sota ia kaikki oli iätettävä
sikakin, röhkivä ystävä.- Komissaari aloi miehiä kuin karlaa, tankit halosivat la kauhu valtasi mielet. Lopulta pojat saavat sodasta tarpeekseen,- ripustavat komissaarin oksaan ja kävelevät suomalaisten puolelle odottelemaan sodan loppumista. Sonjalle on tietenkin ilmoitettava hyvät uutiset.
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Sotavankileirin
ihanuutta
vodkapullo la sikari

v

Erityisesti jatkosodan loppuaikoina, jolloin tappiot olivat

raskaat

I

ja

väsyneen soturin

mieli usein muutoinkin maassa, saattoi radio- ja kaiutin-

)

a

I
I

propagandalla olla vaikutusta-

kin. Montakaan yliloikkaria ei

-,*rnu*,åå;:nn'
u{ogou'-

silloinen vihollinen liene sen
avulla saanut, mutta kylläkin

'1ffi

joitakin väsymyksen ja pelon
muutoinkin jiirkyttiimiä hiip-

w:,

pareita.

ÄmrÄ osAsr

I

TUPATODTSTUS.

;rfift:lfl; )
Jahvetti, jolla tietenkin oli hyvät tiedot Suomen elinolosuh-
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TEMPUT
Armas Äitlan teemat eivät
mieleen
aina olleet huonoja
on jäänyt pari iskulausetta,
joita miehet toistelivat propa-

gandalähetysten tauottuakin
siten osoittaen niiden vaikuttaneen.

(Suomalaisten irtautuessa
Aunuksen kannakselta)

Suomalaiset sotilaat!
Ottakaapa nyt liihtiessiinne

teista ja eri§isesti tyiielåimästä

sekä §öväenliikkeen toimin-

nasta ja ideologioista rintaman

pulloon Äiinisen aaltoja kotiin

kävi silloin t?illöin kuten talvi-

ette niitä niie.
(Ihantalan suurtaistelun ai-

molemmin puolin. Äinate

Tiltulle, joka todisti, ettei rintamamiehelle anneta mitään arvoa: etulinjan mies saa
polttaakseen vain Työmiestä,

vietiiviiksi, sillii tiimän iiilke

sodan

kun taas herrat takalinjoilla
polttelevat komeasti Kultaleimaa. Nuoremman polven va-

listukseksi mainittakoon, että

Työmies oli vahva ja hyvä
"pöllitupakka", jota rintamalla poltettiin mielellään, kun
taas Kultaleima oli kaikkein
halvin ja kehnoin "pilli", jota
enintään pikkupojat imeskelivät tupakoinnin pahaa tapaa

Aina ei Neuvostoliiton ra-

riopropagandakaan kuiten' edellä esitetyn tapaan

s

itseään

kaan)

IP0[vc[.
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Oletteko kuulleet Manviime istö piiiviikiis nerheimin
kyö? Se kuuluu niiin: "Olette
kestiineet kolme vuotta

kes-

- Paltökiiii vielö viisi-kuusi!
jon teitii on mennyt
menkööt loputkin!"

Sitten seuraa musiikkia:
- Ryti ja Valtioneuvoston
Risto
orkesteri soittavat jenkan

"Kusessa ollaan". Soolon

laulaa Vöinö Tanner.
Tässä yhteydessä on todet-

tava Suomen olleen sodanjäl-

harjoitellessaan.

'vt

en

vastaan.

keisessä oikeuskäytännössään
aivan poikkeuksellinen valtio:

vihollisen palveluksessa toimineet propagandistit teloitet-

Inkeriläiset ja karjalaiset heimolai.
tiin kaikkialla, missä he vain

semme!

joutuivat kiinni, jopa kultivoidut englantilaisetkin hirttivät

Aiooe pclertulrmr oo

Saksan radiossa toimineen
maanmiehensä. Meillä sensijaan Armas Äikiä, viho[isen

caii Suonrl rtucijere

ih yrprutrnD. tciöt bolrhovir.
mir ihcotil Jr tr piirttr tcdrlle vrgrinr nirLili
rdr,bittor cneirtrrr lno rnill r Lctrlollurlhaatl
hcimoleiriuralc.

pääpropagandisti ja talvisodan

quisling-hallituksen ministeri,
eli loppueliimänsä kunnioitetfuna kansalaisena kaiken kapitalistisen loiston keskellä vieläpä osallistuen poliittiseen
eliimäänkin.

Suomen orjuutetulle työväen-

luokalle muun hyvän

Toinilerl

toimitettiin "lukemisto", joka

Suomalaiset yrittivät sitäkin:

runomitassa, tyylisuuntanaan

Kieku ja Kaiku -sarjan tapainen yksinkertaisen naseva rii-

sekä Molotovin

I

ja Leningra-

din sotilaspiirin komentajan
Kiril Meretskovin allekirjoir
tamia tiedotuksia, joissa vakuutettiin, että Neuvostoliitto
on tullut tuomaan Suomen

Vetoomus

'aunukselai-

WenJalaisen Punaisoo sodaJoukkoien dielot on seis,has lopus.

sille (Wenjalainen :

Tshottu hcdJin &eral tulou sctshah pliittymäh.

Tdriln omat alietot ila ashiet ollalr kohta Teijii.tr omis käsis i ne
tulou molrriksl, tui työ ltehc ta"halotto.
ToUän euttamlnen orr §uo,mcn sotaioukholotn kiisls.

ohessa

kahdeksan tunnin työpäivä,

ASEENA
Huumori ei ole sotapropagandan aseena varsin tavallinen.

SUOMALAISIA
LENTOLEHTISIÄ

majulistus, jossa Iuvattiin

HUUMORI

Micttilii orm prrmtrllrl
Pöttilii itl.l

Lupauksia heimoveliille

Talvisota alkoi Neuvostoliiton
hyökkäyksen merkeissä myös
propagandarintamalla. Lentolehtisenä jaettiin muun muassa Kuusisen halliruksen ohjel-

tyksen suunnittelijat siihen itsekään. Tuloksista ei niistäkään ole tietoa.

Eclttiil$iii iiines asehet ila tulkua suomalaisieo heimoveliitöin
luo. §iltaval piibcttii vlhovtimeingi omalsi,en kansa yhterh omal

venäläinen,
dielo = homma,

seishas = nyt,
Tshottu = sota)
Tietääkö,oku

-tarkemmin,

mitä murretta
teksti on?

mua.l ila omihe ilielol,olh.

kansalle "leipää eikä sotaa".

Kun leipää ei kuitenkaan

nä-

kynyt vaan sen sijaan putosi
runsain mäiirin erilaisia pommeja, alkoi kansa kutsua pom-

mitusten sivutuotteena alas
tippuvia palopommien kuljeruskehikoita Molotovin leipä-

koska vastapuolen hiihtotaito

oli

varsinkin alkuvaiheessa

heikko.

ja. Ainakin useimmat talvisodan motit puolustautuivat tavattoman sitkeästi huolimatta
siitä, että ne olivat monenlai-

ganda alkoi varsin nopeasti

KAUHU ON
VALTTIA

myös lentolehtisrintamalla.
Joulukuussa 1939 todettiin,

Suomalaiset valitsivatkin propagandavaltikseen iskusanat

että ensimmäisinä tuleen joutuneiden Puna-armeijan divisioonien talvivarustus oli kovin puutteellinen
muun

VALKOINEN KUOLEMA.

koreiksi.
Suomalaistenkin sotapropa-

tehostakaan ei juuri ole tieto-

Niitä käytettiin myös lentolehtisissä, jotka kuvasivat kammottavia jäätyneitä ruumiita.

sen propagandan kohteina.

Meikiiläisellä puolella val-

litsi varsin vahva usko politrukkien, komentajien poliittisten apulaisten valtaan ja
voimaan. Propaganda hyökkäsi myös näitä vastaan kovin
sota-ajan keinoin.

Rintamajoukkoja kehotettiin

Edellä kuvattujen uhkai
luun ja vihan herättiimiseen

elintdrkeät Iiimmitettävät teltat
puuttuivat kokonaan. Neuvos-

myös itse valmistamaan Val-

perustuvien keinojen ohessa

koisen Kuoleman mainosra-

tosoturit kiirsivätkin tavatto-

kenteita, esimerkiksi pahvisia

masti pakkasista eivätkä palel-

suurikokoisia pääkalloja, joiden silmänrei'istä loisti lyh-

käytettiin myös houkuttelua
ruoskan ohella tarjoftiin
-myös porkkanaa. Vangeille
luvattiin huomattavia rahasummia, mikiili he vangiksi
antautuessaan toisivat mukanaan aseensa. Tiillä menetel-

muassa

tulipalopakkasissa

tumiskuolemat olleet harvinaisia. Suomalaiset hiihtopartiot tekivät lisäksi valkoisissa
lumipuvuissaan pahaa jiilkeä
vendläisosastoissa, jotka olivat uskaltaneet sy§ttää nuotion. Partioiden ei juuri tarvin-

nut pelätä

takaa-ajoakaan,

dyn valo. Niimä piti asettaa
linjojen vdlimaastoon pimeän
ajaksi.

-

mällä Suomen köyhä armeija
yritti hankkia myös panssarivaunuja ja lentokoneita. On

Mainittujen lentolehtisten

vaikea sanoa, uskoivatko yri-

Tuskinpa nåiitä kukaan ehti
viirkkäilemään
oli muuta
puuhaa.

mittely, kuvasi puna-armeijalaisen entistä el?imää ja sodan
hirveyttä kehottaen tietenkin
lopuksi pelastamaan henkensä
antautumalla vangiksi.
Kaikille sotaakäyville yhteinen teema oli tietenkin
myös kuvata sotavankeus ruu-

suisin viirein. Suomalaisetkaan eivät tässä suhteessa tehneet poikkeusta. Tulikohan
luvattua våihän liikojakin...
"Lupalappuja" yliloikkareille jaettiin jo talvisodassa.
Kerrotaan, että kun muuten
vangiksi saaduilta puna-armeijalaisilta kysyttiin, miksi
niimä eivät olleet antautuneet

lupalappua käyttäen, pojat
vastasivat, etteivät he voineet

luottaa tåillaiseen lappuseen,
koska siinä ei ollut leimaakaan

leimasin oli pyhä val-

lan -viilikappale.

Seuraavan

sodan aikana vastaaviin lupa-

lappusiin siffen i-lmestyi leimakin.
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Jatkosodan hyökkäysvai-

.--::

."+*.r lit

'*.

heen aikana jouduttiin tekemi-
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siviiliväestön kanssa ja

t

luottamuksellisten suhteiden
aikaansaamista pidettiin tietenkin våilttiimättömänä. Karjalaisia ja inkeriläisiä palveli
myös Puna-armeijassa. Kaikkiin näihin heimoveljiin pyrittiin tietenkin vaikuttamaan jo
etukäteen lentolehtisten avulla.

TULOKSISTA
Suomalaisen propagandan tehosta ei liene suoritettu perus-

teellisempia tutkimuksia. Kovin hyviä tuloksia sillä tuskin
saavutettiin. Antautuminen oli
paremminkin riippuvainen sekä yleisestä että paikallisesta
sotatilanteesta kuin propagan-

dan laadusta ja mädrästä.
Jotakin sentään saatiin aikaan.

1

Jatkosodan alussa kohdistettiin propagandan koko teho
heinäkuussa l94l Karjalan
kannaksella vastassa olleeseen
ukrainalaisrykrnenttiin vedoten sen miesten itsenäisyystaisteluun ja vapautumispyrki-

myksiin. Jo ennen hyökkäysvaiheen alkua saatiinkin tiillä
alueella satakunta yliloikkaria
ja koko ul«ainalainen joukkoosasto oli vedettävä pois rintamavastuusta.

Hyökkäysvaiheen jatkuessa

olivat murheena

Saksan Luftwatfen väkeä Suomessa

HANNU TERÄS

PORIN

joukostaan

harhautuneet "pensasneuvostoliittolaiset", jotka tekivät

olon selustassa epävarmaksi.
Stalinin käskyn mukaan näiden olisi ollut ryhdyftävä partisaanitoimintaan yhdessä pai-

kallisten asukkaiden

kanssa.

Puihin kiinnitettyjen lentoleh-

tisten ja kaiutinpropagandan
avulla saatiin kuitenkin noin
tuhat tåillaista täysin aseistetfua harhailijaa antautumaan.
Useat jatkosodan motit saa-

tiin samoin purettua käyttäen
niitä vastaan vuoron perään
propagandaa ja tykistötulta
sodan henkistä ja fyysistä vä-

kivaltaa.

JATKUU SEUR. NO:SSA
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(O Suomalaisten

ja

saksalaisten
sryskuussa 794.

asevelieys päättyi
O Poistuessaan Porin lentokentäItä

miinoittivat

tunnetulla
perusteellisuudellaan eivätkä
saksalaiset

sen

suomalaiset ehtineet tehdä kovinlaan
palion laitteiden pelastamiseksi.
C Pelastustyö aikapommien
tikittäessä oli melkoista puuhaa!

USEIMMAT keski-iän saavuttaneet ja sitä vanhemmat
porilaiset muistavat luultavasti elämänsä loppuun asti yllä-

olevan päivän. Silloin nimittäin saksalaiset, jotka Suomen
ja Neuvostoliiton aseleposopimuksen mukaisesti joutuivat

kuntasauna, joka sitten tuhoutui hrlipalossa. Sen seindllä oli
kymmeniä pykiiliä käsittävä
ohjetaulu saunassa käyttäytymisestä. Aukottomassa perusteellisuudessaan se oli suoma-

laiselle lukijalle

suorastaan

riemastuttava esimerkki tahat-

ta, melkeinpä irvokkaalta.
Eräs toinen episodi: Saksa-

laisten viimeinen Mäntyluotoon låihtevä kuorma-auto tuli
niin täyteen, ettei kaikki tavara mahtunut siihen. Liihellä
seisonut saksalainen kenraali-

majuri

luopumaan hallussaan olleesta

Porin lentotukikohdasta, suorittivat lentokentåillä varsin
perusteellisen hävifystyön, joka sekä kuului että nåikyi laajalti kaupungin ympdristiiönkin.
Jouduin melko liiheltä seuraamaan tätä tapahtumaa ja
tzillöin kokemaan eräitä henkilökohtaisen sotani kiintoisimpia ja samalla jåinnittävimpiäkin hetkiä. §euraava esitykseni perustuu pääasiallisesti vain
omakohtaisiin havaintoihini
enkä pyri siinä luomaan minkäänlaista tarkkaa kokonaiskuvaa tapahtumien kulusta.
OIin sodan loppuvaiheessa
saanut siirron laivueestani Ilmavoimien Esikuntaan Helsinkiin, mutta joitakin päiviä
ennen Porin lentokentän evakuointia minut komennettiin

sinne, koska minun

oli

200-

miehisen vartiokomennuskun-

:!;;'^(lTi
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Lentokentällä paukkuu

mainitsemani Backhaus
viittasi minut luokseen ja ky-

tulo viivästyi, l?ihti hän noin
klo 16.00 neljän muun ko-

syi, voisinko luovuttaa vartio-

kouksessa läsnäolleen kanssa
tutkimaan kentän miinoitusta
ja mädräsi minut huolehti-

komennuskuntamme käytössä
olevan kuorma-auton kuljettamaan heidän viimeisen lastin-

sa Mäntyluotoon. Vastasin

myöntävästi, jolloin hän käski

miehistön pudottaa autosta

päivänä.

täyden bensiinitynnyrin kulje-

Suorittaessani Hjeltin käskystä varovaista tiedustelua

tuspalkkioksi.

mavoimissa palvelruaan siir-

kentåillä huomasin, että kiitoradoilla liikkui saksalainen

LIHAVA RIITA

tynyt diplomaattiuralle.

kuorma-auto ilmeisesti mii-

Saksalaisten lähtö Mäntyluodon satamaan tapahfui aamu-

LAIHAA SOPUA

noirustehtävissä. Panin merkille, että saksalaiset katselivat minua hyvin epdluuloises-

meikdläiset
vartiomiehet joutuivat pysyttelemään kentän rajojen ulkopuolella.
Kiertelin polkupyöriillä tutustumassa laajaan kenttäalueeseen ja håimmästelin hallien ja parakkien mä?irää ja
monipuolisuutta. Erikoisuute-

na jäi mieleeni suuri varus-

\r

t,

tamisesta. Näihin huhuihin
majuri Hielt sai vahvistuksen
saksalaiselta kenraalimajuri
Backhausilta vielä samana

joitettu. Myös

pommiasiantuntijain

.i

liikkua huhuja kentän miinoit-

seen, mutta muuten oli pääsyä
kentåille aseleposopimuksen
tulfua tunnetuksi tiukasti ra-

Kun

i

insiniiörimajur\ Paul
Hjeltille, joka toimi kentän
suomalaisena päiillikkönä ja
yhteysupseerina. Majuri Hjelt
kuului ilmavoimien veteraaneihin. Hän oli suorittanut oh-

Sain majuri Hjeltiltä lupatodistuksen kentåilIä liikkumi-

tilannetiedotukseen.

.:

Perille saavuttuani ilmoittau-

jaajatutkintonsa Ranskassa jo
1920, mutta oli pari vuotta il-

toimistoonsa muutamia upsee-

reja, mm. minut, eräänlaiseen

..öi.

salaisten poistumisen jiilkeen.

duin

sui kentän laidassa olevaan

'tt»

tomasta huumorista. Vahinko
vain, etten ottanut sitä talteen,
ennenkuin se oli myöhäistä.
Syyskuun 13. päivänä alkoi

nan päiillikkönä mäiirä ottaa
vastaan kentän vartiointi sak-

-

luultavasti edellä

nä päivänä pyytämiensä pommiasiantuntijoiden liihettiimistä Poriin. Sen jåilkeen hän kut-

ti,

kun melko etädltä ohitin

heidät polkupyöriilläni.
Muuten ei saksalaisten suhtautumisessa ollut vielä ha-

kenraalimajuri Backhaus luo-

tainen

vutti

saksalaisella laivalla

everstiluutnantti Saarwalle ja

syyttä. Muistan

vaara-aika alkaa

muutaman päivän päästä ehkä
hrlee hetki, jolloin vastaavanlaisessa ti.lanteessa aseet pu-

huvat. Ajatus tuntui silloin
jollakin tavoin epåirealistisel-

tijat ja ryhtynyt näiden johdolla poistamaan sytyttimiä ja
kantamaan pommeja ulos parakeista. Viihän ennen kello
19.00 työ keskeytettiin ja komennuskunta poistui kentåiltä.
Syyskuun 15. päivän vas-

vaittavissa mitään vihamielierityisesti

Iilla tavannut paikalle tiillävälin saapuneet pommiasianfun-

päivåillä 14.9. Kello 12.N

insinöörimajuri Hjeltille kirjeen, jossa mm. ilmoitettiin,
että kenttä räjäytetään ja että

erään nuoren lentäjåiluutnantin, jonka kanssa minulla evakuoinnin jo aleftua oli pitkä
keskustelu. Totesimme, että

maan puhelimesta. Sain jälkeenpäin tietää, että Hjeltin
ryhmä oli isolla korjaamohal-

14.9. klo

19.0O ja kestää viisi vuorokautta. Kirjeeseen lii§i myös

vaara-alueen kartta.
' Kun Hjelt näytti sitä minulle, totesin että käytännöllisesti
katsoen koko kenttä oli merkitty vaaralliseksi alueeksi.

Ensimmäisenä toimenpiteenään Hjelt kiirehti jo edellise-

yö sujui rauhallisesti.
Aamulla raivaustöitä jatkettiin, jolloin useita halleja ja
parakkeja saatiin pelastetuksi.
Kiitoratojen raivaamiseksi ei
sensijaan voitu tehdä mitään,
vaikka jo aikaisemmin olim-

me todenneet, että
viemdrikaivoissa
pystyssä

kaikissa

oli

5fi) kilon

pyrstö

pommi,

muutamissa lisäksi pienempiä
pommeja. Niiden poistaminen
olisi vallitsevissa olosuhteissa

ollut mahdotonta.
Henkilökohtaisesti jouduin

muiden tehtävieni

vuoksi
307
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osallistumaan näihin pelastustöihin vasta iltapäivåillä 15.9.
Tiillöin majuri Hjelt noin kello
16.00 lähetti viisimiehisen ko-

I

rakkiryhmään, jonne liihdim-

,)
TI

i.r

i

a

I

t

mennuskunnan kentän vastakkaisella puolella olevaan pa-

me

käytössiimme olevalla
kuorma-autolla. Selostan seuraavassa toimintaamme hieman tarkemmin, koska minulla itse mukana olleena on siitä
vielä melko selvä muistikuva.

Eräänlaista

renkaanmuo-

toista kiskoa pitkin liikkui siinä kapea vipu kohti renkaassa
olevaa lovea. Se oli ilmeisesti

edellisenä päivänä tapahtuneesta viriftåimisestä asti kulkenut lähes täyden kierroksen

ja oli nyt vain noin

kolmen

millimetrin päässä lovesta. Insinööri poisti sytyftimen nal-

Iin, minkä jåilkeen

ajoimme

kiireesti majuri Hjeltin toimistoon saamaan lisäohjeita.

Viwn

senhetkiseen paik-

kaan tehtiin siellä mustekyniil-

lä merkki. Vipu liihesfyi lovea
niin hitaasti, että asiantuntijamme laski kestävän vielä
noin kaksi tuntia ennenkuin se
putoaisi loveen. Kun parin aikaisemmin avatun sy§ttimen
viritys oli ollut sama, päätteli

insinööri Hjelt, että jiiljellä
olevatkin oli pantu räjåihtä-

mään samaan aikaan ja meillä
näin ollen oli vielä runsas tun-

ti

aikaa käytettävissämme.
Hän tiedusteli, haluaisimmeko vapaaehtoisesti vielä

jatkaa raivausta. Ja niin me
sitten palasimme parakeille.
Majuri Hjelt puolestaan soitti
useille kaupungin sotilas- ja

siviiliviranomaisille ilmoittaen, että räjiihdykset todennåiköisesti alkaisivat viimeistään kahden tunnin kuluttua ja
kehottaen avaamaan mahdol-

lisimman paljon ikkunoita.
Palopommit olivat hyvin

kätketfyjä, mutta löysimme
niitä muistaakseni vielä neljä
kappaletta.

Ajan kulutrua jo melko pitkåille alkoi mieleeni yhä voimakkaampana nousta eräänlainen ahdistava, melkeinpä
kaamea tunne. Tiesin, ettei

tuo viaton tikitys enää kauan
jatkuisi, vaan että joka hetki
veisi meidät yhä låihemmäksi
räjåihdystä. Ehkä juuri vaaran

hiipivä salakavaluus

herätti
enemmän pelkoa kuin avoin
vaara, esimerkiksi omaa konetta liihestyvä it-tulen valojuovasuihku.

I

Mitä ryhmän muut jäsenet
sisimmässään ajattelivat, sitä
en osaa sanoa. Insintiöri jatkoi

@

I

Tuhannen kilon ilmapommi on varsin vakuuttava vehie

SA-kuva

niiköjään rauhallisena sytytinten purkamista, muut kolme
omaa työtään.
Näiden kolmen nimet olen
valitettavasti unohtanut, muis-

POMMIT
TIKITTÄVÄT...

tan vain, että joukossa oli

Erään asuinparakin vdlikatosta löytyi sahanpuruihin kätkettynä miltei heti 50 kilon palo-

kersantti

syliinsä löymiseksi koppasi
tämänsä 50 kilon palopommin
ja kantoi sen ulos maastoon,

tikitystä, kun pani korvansa

jossa se saisi rauhassa räjiihtää
sekä kolmantena autonkul-

nuori ilmavoimien aktiiviluut-

nantti, tukevahko

pommi, jonka sisiiltä kuului
liihelle. Asiantuntijamme insi-

nööri IIölsä

mikiili

- oikein
muistan nimen

-jettajamme. Tiimä keräili

nyt

missa saattoi hänen mukaansa
olla myös tdrinäsytytin, vaan
käski meidän hakea ulkoa pu-

ruiskeeksi. Jokaisen pullon

oli siihen jo joskus
aikaisemmin asetettu tavallivieressä

helintapsia, jonka toisen pään
hän varovasti kiinnitti pommiin. Toinen pää heitettiin

nen parin kilon palopommi,
kai kiireisen liihdön varalle.

ulos ja turvallisen

matkan
päästä vedimme pommia pitkin ullakkoa
niin että kolina kävi! Kun-ei mitään tapah-

HETKI
LÄHESTYY

tunut, irrotti insinööri sytyttimen, jonka kellokoneisto oli

nyt uteliaiden silmiemme tar308

in-

nokkaasti parakkien oviseinilIä olevilta hyllyiltä bensiinipulloja puukaasulla kulkevan
autonsa tervetulleeksi piristys-

ei

kuitenkaan heti ruvennut -poistamaan sytytintä, koska pom-

kasteltavana.

reservin

joka ajan voitta-

Komea on pommin iälkikin

Kaikkiaan viiden parakin
pommit oli jo tehty vaarattomiksi, mutta kuudennesta,

suuresta keittiörakennuksesta,

vain kellonsa ja låihdetään pois

estää menemästä liian låihelle.

holia, aseita, kypåiriä, puki-

emme pommia parhaalla tah-

täiiltä hyvän sään aikana.

Se oli vaikea tehtävä, vaikka
tuskinpa toisaalta kukaan olisi

neita jne. Varsinaisten vartio-

dollammekaan

löytäneet.
Al«rimme jo ajatella, että miinoittajille oli ehkä sattunut
kiireessä erehdys, ja kun kellokin oli jo yli 18, emme enää

jatkaneet keittiöparakin tutki-

mista. Luulen, että jokaisen
meistä

oli

tässä vaiheessa pa-

kotettava itsensä rauhalliseksi.

-

Eiköhän liihdetä. sanoin

pommien jatkuvasti räjfidel-

SILLOIN
JYSÄHTI

lessä uskaltautunutkaan itse
kentdlle. Mutta sirpalevaara

oli aina

Miesten majapaikkaan, erädlle kaupungin laidassa olevalle
koululle oli matkaa ehkä vähän toista kilometriä. Juuri
kun ajoimme koulun pihalle
kello oli silloin 18.50

-

-

olemassa.

Tulipaloja oli lopulta ehkä
kolmisenkymmentä. Porin palokunta oli saapunut paikalle,
mutta sammutustyö olisi siinä
vaiheessa sekä vedenpuutteen
eftä työn vaarallisuuden vuok-

si ollut melko

toivotonta.

Myös saksalaisten

antaman

vaarallisen alueen kartan ul-

lia. Yhdessä palomiesten

paikaltaan löytänyt konjakkipullon ja nautiskellut sen si-

hin paloalueen ulkopuolella.
Kello 22.00 mennessä räjäh-

sältöä niin tehokkaasti, että

meitä jo odotellutkin.
Ennen kentdltä liihtöä sattui
vielä huvittava vdlikohtaus:
kuului äkkiä terävä pikku räjiihdys ja kersantin asetakin sivutaskuun syntyneestä reiästä
tuprahti savua. Kersantti kal-

peni ja alkoi änkyttää:
Herra majuri, kun ne sy-

tytinkellot
olivat niin hienoja

ja kun minä olen siviilissä kelloseppä, niin pistin yhden taskuuni.

Kersanttipoloinen

ei

ollut

muistanut poistaa nallia ja kun

laukaisuvipu oli taskussa ilmeisesti viihän liikahtanut

paljonhan sen ei enää tarvinjourui hän venut liikkua

- teostaan.
kiinni
Mutta majuri Hjelt vain

pahtuneista. Sen todeftiin
myöhemmin olleen peräisin
pommipinosta, joka oli varastoitu metsikkiiön kentän laidalle ja jonka minäkin olin pari päivää aikaisemmin pannut
merkille. Siinä oli kymmenkunta suurta lentopommia.

Koulun ikkunaruudut helisivät alas ja myös muualla

kaupungissa ja sen ympiiristössä sdrkyi runsaasti ikkunoita. Tietooni on tullut ainakin
yksi tapaus, jolloin lasinsirpa-

leet haavoittivat huoneessa

olevia. Luultavasti niitä oli
enemmän.

Räjåihdysten jatkuessa alkoivat håimåirtyvässä syysillas-

loi-

rekseltään

sa yhä useammat tulipalot

nauroi:

muta kentdllä. Våihitellen ker§i kentän portille suuri joukko uteliaita, joita koetimme

Kelloseppä pitää nyt

Vartiotoimintaan

toisella puolellaan.

Hänen
nä-

ky ei täten ollut kovinkaan sotilaallinen.

Varhain seuraavana aamuna
lähdin tutusfumaan tilantee-

sankarin talteensa

hallia sekä suuri mädrä muita

oli tuhoutunut.
katsomassa

omaa edellisiltaista "työmaatamme". Ryhmään kuuluvista
parakeista kaikki muut olivat
säilyneet paitsi keittiörakennus, josta olimme epäilleet
pommin unohtuneen. Mutta

kyllä se siellä oli

Poliisi korjasi väsyneen
ja ilmoitti

asiasta minulle. Juttu tutkittiin, mutta asianhaarat huo-

miehen oli
päästä
mm. mäiirä liihipäivinä
ei tuomio ollut tursiviiliin
- vaikka syytetyllä
han ankara,
ei ollut muuta sanottavaa puolustuksekseen kuin "mutta
herra kapteeni, kun se oli niin
hyvää".

mioon ottaen
täynnä

valtavia l5-2O metrin läpimittaisia räjiihdyskraattereita
ja näinollen täysin liikennekelvottomia. Arviolta viisi

Kävin myös

hu-

vartiosta palatessaan nukahti
vilkasliikenteisen tien viereen
kiväiiri toisella ja tyhjä pulo

SURKEAA

rakennuksia

liittyi

ohikulkijoille tarjoamansa

oli surkea.
Kiitoradat olivat

jåihdys, kovin kaikista seuraavien kolmen tunnin aikana ta-

ni, kun meille majuri Hjeltin
pyynnöstä jiirjestettiin lisää

kanssa talutimme hevoset ulos
ja sidoimme ne aluksi mäntyi-

Nåiky

tiirisytti kaupunkia valtava rä-

käynnissä. Kaksisataa rniestäni eivät näissä oloissa riittäneet vartioimaan laajaa kenttäaluetta, mutta tilanne para-

vittaviakin piirteitä. Niinpä
muuan porukkaani kuuluva
vanha reserviläinen oli vartio-

seen.

insinöörille, ja enempiä aikai-

Varoituslau-

kauksia kajahteli yhtenään,
niin että alkuun tuntui kuin
kentällä olisi pienoinen sota

vartiomiehistöä.

rÄr,rr orr

lematta kiipesimme autoon.
Toimistossaan majuri Hjelt oli

pois kentältä.

kopuolella sijainnut upseerikerho oli syttynyt palamaan ja
uhkasi liihellä olevaa T!e- ja
vesirakennuspiirin hevostal-

dykset loppuivat ja yö laskeutui tuhoutuneen kentän ylle.

Räjäy§ksen jäljiltä

paikkojen lisäksi oli pimeän
ajaksi jiirjestettävä kulkuputioita, jotka jatkuvasti joutuivat hätistelemään siviilejä

Porissa oleskeluni muodos-

tui melko lyhytaikaiseksi, sillä jo parin viikon kuluttua minut komennettiin entiseen toimeeni Ilmavoimien esikuntaan yhtä erikoislaatuista sota-

kokcnttrstlrrikklurnrnlrnlr.

-l

ollut;

"deutsche Grilndlichkeit"

saksalainen perinpohjaisuus

. ."'.\4-''

-11:; "

r. ;":.

oli pitänyt kutinsa. Kersan-

-tin ulos kantama pommi sensi-

jaan ei ollut räjåihtäessään aiheuttanut mitään vahinkoa.
Tåimän jdlkeen oli jåirjestet-

tävä kentän vartiopaikat. Se
olikin våilttiimätöntä, sillä ensi
säikåihdyksen men§ä ohi alkoi kentällä tavaton vilske,
kun siviilihenki-löt pimeän turvin hiipivät kenttäalueelle keräilemään saksalaisten jäåimis-

töä: tupakkaa, kahvia, alko309
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ELETTIIN elokuun viimeisiä
päiviä kesällä 1941.
Karjalan Armeija oli heinäkuisessa helteessä murskannut
neuvostojoukkojen vastarinnan ja kahdessa viikossa tunkeutunut Aunuksessa Tuulok-

senjoelle

1

ja Vieljåirvelle. To-

teuttaakseen Ylipäiillikön käskyn edetä Aäniselle ja Syvä-

rille suoritti armeijan johto
elokuun aikana huomattavia
uudelleenjdrjestelyjä.
Juhannuksen alla

oli

Salon

seudulla perustettu JR 34, joka oli sitten kesän kuumimman ajan ollut Hangon mottia
vartioimassa. Sitiihän ei lopulta päätettykään puhkaista taistelemalla, vaan jätettiin itsek-

seen kypsymään. Koko sitä

vahtinut divisioona lastattiin

"suomalaisten sotiKansainväIisten sopimusten mukaan menneet
laiden mukana". Tästä jo alettiin epäillä, eftä selustassa
kohdellaan vihollisen asepuvussa
liikkui vihollispartioita meikäesiintyviä sotilaita vakoiliioina.
läisissä vetimissä.
Silloinen vänrikki Paavo
Täydetlisesti suomea puhuvan ia
Pakkanen, joka toimi JR 34:n
jäåikiirijoukkueen johtajana,
§uomalaisissa varusteissa toimivan
kertoo tapauksista tiimän jiilhampaisiin asti aseistetun
keen seuraavasti:
"Sain JR 34:n komentajalvihollispartion Yaarattomaksi
ta, silloiselta majuri Armas
tekeminen ei ollut aivan
Perksalolta käskyn låihteä haravoimaan maastoa ja etsiyksinkertaista.
mään vihollisen partioita. Mukaani mäiirättiin oman poruSe onnistui kuitenkin vänrikkki
kan lisiiksi II Pataljoonan JääPaavo Pakkaselle ia JR 34:n
kdrijoukkueesta kaksi ryhmää.
reippailte jääkäreille.
Onko vihollista näkynyt?

Tuulosjoki haarautui rykmentin majoiruspaikasta noin

viiden kilometrin

päässä.

heinäkuun lopussa juniin ja
vietiin Laatokan pohjoispuo-

Meidän piti haravoida maas-

lelle. JR 34 sijoitettiin tässä
vaiheessa Tuuloöjoen latvahaarojen vaiheille Kiimuselän, Kuksumäen ja Suurmäen

haarojen varsilta.

maisemiin.

Tiillöin jo saatiin

aavisfus

siitä, että vihollispartioita oli
jätetty vallattuun maastoon.
Eräs kuorma-auto ruhoutui
tielle asetettuun miinaan ja
muitakin autoja joutui partioiden väijytyksiin.
Sitten sattui ratkaiseva tapaus. Divisioonaan kuuluva
Kevyt Osasto 19 oli lähettänyt
majoituspaikkansa läheiseen

kylään pari miestä

toa tästä eteenpäin molempien

VIHOLLISEN
PERÄÄN
Liihdimme aamulla kello
05.00 matkaan.

Oli kaunis syysaamu, aamusumu leijaili notkoissa.

Pitkässä ruohostossa oli voimakas aamukaste ja olimme
pian polveen asti läpimiirkiä.
Kun viimein rulimme joenhaaraan, näimme siinä parakkikylän. Se oli nähtävästi aikanaan rakennettu jotain tuk-

saunaa

ki§ömaata varten. Päätimme

liimmittiimään. Nämä miehet

tarkastaa sen.
Kun hrlin ensimmäisen parakin luokse, kuulin parakista
ääntä. Annoin pysåihtymis-

hävisivät.
Paikalliset asukkaat tiesivät
vain kertoa, että miehet olivat

310

Hyvin suunniteltu on puoliksi teh§

merkin ja huusin:
Ketä siellä?

Kielsin häntä menemästä

-Parakissa tuli täysi

eihän sieltä päin ammuntaa

-kuulunut.

hiljai-

Hän pysähtyi ja väiai niihneensä joen penkalla kolme
miestä, jotka pitäisi tarkastaa.
Sitten hän jatkoi taas portaalla

suus.

Viimein ovi aukeni ja ulos
tuli meikåiläinen sotamies, joka portaalla istuen alkoi sidel-

lä

maihinnousukenkien nauhoja kiinni.

eteenpäin.

Nyt aloin olla varma asias-

Mitä porukkaa? kysyin.
-Mies viiuasi parakkiin ja

tani.

Seis, taikka

sanoi, että sieltä tulee johtaja
kohta ulos selittiimään.
Epåiluulot heräsivät.
Annoin miehilleni käskyn
piirittää parakki. Toisen Patal-

joonan jääkiirien

Silloin "vänrikki" liihti
ja yritti muutamalla loikkauksella päästä

juoksemaan

rantapuskikkoon. Ehdin ampua vain muutaman pistoolin

piti

sulkea
koko kylä. Minun mukaani jäi

puolisen ryhmää miehiä.
Jonkin ajan kuluttua tuli parakista ulos kookas, noin 40vuotias vänrikki paljastettu
ukkomauseri kädessään. Perässä tuli kuusi miestä suomalaiset konepistoolit kainalossa
ja meikiiläisissä vetimissä.
Mitä porukkaa? tiukkasin- jälleen.
Hän ilmoitti joukko-osastokseen erään meistä vasemmalla olevan naapuridivisioonan yksikön.
Missä tehtävissä olette

liikkeellä?

Varmaan samoissa hom-

- kuin itsekin täåillä liimissa
kufte, väitti vänrikki.
Keskustelumme oli aika väkinäistä, suhtautuminen epäileväistä, suorastaan vihamielistä. Lopuksi pyysin niihdä
hänen henkilöllisyyskorttinsa,

jollainen upseereilla piti olla.

Hän otti heti taskustaan
korttinsa ja esitti sen: se oli

ammun!

hihkaisin.

laukauksen hänen peräänsä.
Siitä vain vihollisen perään!

jonkin yksikön kortti, everstin
allekirjoittama ja muuten aivan samanlainen kuin itsellänikin.
Vieras vaati nyt puolestaan
saada nähdä minun korttini.
Tarkasteltuaan sitä hän totesi:
Hyvä on
liihdetään
- vaan kumpikin
- porukka
sitten

hoitamaan omia hommiamme.

ASEET LAULAVAT
Tiillöin alkoi parakkikylän takaa äkkiä kuulua kovaa ammuntaa.

Väittelymme loppui siihen.

Vänrikki syytti, että minun
mieheni ampuvat oman porukan miehiä. Jonkin aikaa kinattuamme siitä kuka ampuu

ja ketä, ehdotti vänrikki:

-

Sinne on mentävä tar-

SA-kuva

kastamaan, kuinka on
mutaanko omia?

-

am-

Nyt siis oli selvää, minkä
porukan kanssa oltiin tekemisissä.

Meidän perässåimme oli
seurannut

yksi

"vänrikin"

Paikalla oli kaikkiaan viisi
tai kuusi parakkia. Joen varressa oli vielä yksi parakki
joen suunnassa. Vänrikki meni edellä, mutta pyörfiti no-

partion mies konepistooli am-

peasti parakin nurkan takaa

si liihti myös yksi jääkåireistä-

pumavalmiina kainalossaan.
Ilmeisesti oli tarkoitus houku-

tella minut portaalle ja pamauttaa jokeen. Mutta onnek-

menevälle portaalle.
Pidin häntä yhä oman naapuriporukan puolesta vihollispartion etsintään {ähetetyn

ni vielä tiimän konepistoolimiehen perään ja varmisti ti-

partion

varmistumaan siitä, oliko vänrikki ehkä saanut osuman.
Käännyin heti ja sieppasin pe-

joen

yli

vänrikkinä

hän

käyttäytyi niin mäåirätietoisen
selvästi ja päättävästi. Koko
ajan kuitenkin kasvoivat epäilykseni, että tässä oli sittenkin
jotain mätää. Mitään todisteita
ei kuitenkaan tiihän mennessä
ollut ilmennyt.
Kun tulin hänen perässään

nurkan takaa jokirantaan oli
vänrikki jo painelemassa porraspuuta pitkin

yli

joen!

lanteen.

En jäänyt

miettimään ja

rässäni kulkeneelta mieheltä
konepistoolin pois.

Laukaustenvaihto kauemoli johtunut siitä, että

pana

"vänrikki" oli jättänyt kaksi
vartiomiestä tulosuuntaansa
kylän toiselle puolelle. Kun
ne näkivät jääkiirijoukkueen
miehiä, alkoivat he pinkoa
311
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karkuun. Kun miehet eivät
käskyistä huolimatta pysåihtyneet avasivat pojat tulen.

VIHOLLINEN

Joesta yli

rnHoÄÄN
VAARATTOMAKSI
Palasimme parakeille. Siellä
seisoivat vänrikin partiomie-

liimmittäjät, joita olimme etsimässä. He olivat olleet jo pari
päivää partion vankeina ja

het odottamassa, nyt jääkiirien

odotelleet kohtaloaan. Koska

vartioimina. He olivat luon-

partion miehet keskustelivat
venäjäksi, eivät he olleet

nollisesti kuulleet laukaukseni

ja päättelivät partionsa johtajan kaatuneen. Kun heidän kaverinsa vielä palasi aseet riisuttuna ja kädet ylhäåillä, ymmdrsivät he tilanteen. He luo-

puivat aseistaan ilman rähinöimistä. Partion varajohtajana ollut alikersantin natsoilla
varustettu mies yritti kyllä ensin pistää vastaan, mutta luopui nähdessään sen toivottomaksi.

Keräsin miehet parakin seinustalle riviin, kun heiltä oli
ensin riisuttu aseet. Joka miehellä oli konepistooli ja jokai-

sella vielä manttelin taskussa
yhdeksän millin parabellum

-

niin että rautaa oli!
Tarkastusta suoritettaessa

kuului sisdltä parakista voimakas räjiihdys. Otin yhden vangeista ja pistin hänet menemään edelläni parakkiin. Siellä makasi kolme miestä lattialla, yksi kuolleena. Se oli tämän partion radisti, joka oli
lattialla istuen räjäyttänyt munakäsikranaatin jalkojensa välissä.
Komensin kaksi elossa olevaa miestä ulos toisten vankien joukkoon parakin seinus-

talle. He yrittivät kovasti selitellä, mutta eipä niitä juttuja
tässä vaiheessa

liioin kuunnel-

tu.

Myöhemmin sitten kyllä
selvisi, että he olivat juuri ne

Kevyt Osasto l9:n
312

saunan-

päässeet selville näiden aikomuksista.

Äskeistä "tilannetta" he
olivat seuranneet henki kurkussa kuullessaan ulkopuolelta keskustelua ja laukauksia.
Radistin itsemurha heidän sil-

oli tietysti jiirkyttävä. Muffa eniten he kertoivat pelänneensä siinä parakin seinustalla
he olivat jo
- pojat amvarmoja, että omat
miensä edessä

puvat heidät muun partion

v

Sotavangin kuulustelu

Aunukselaispoikakin on vaihtanut puolta Ja paässyt heimoveljien kanssa
kalamalkalle

mukana. Mutta sitten laukesi
kaikki jännitys ja tupakka rau-

hoitti hermopaineen.

VAKAVA YRITYS
Parakit oli niihtävästi aiottu
partion pitempiaikaiseksi tukikohdaksi, koska siellä oli suuret mäiirät muonaa, ammuksia
ja tarvikkeita. Otimme kaiken
mukaamme ja siitä ruli kyllä
kaikille täydet kantamukset.
Kun tulimme rykmentin
esikuntaan, luovutimme vangit ja heille suoritettiin alustava kuulustelu. T?illöin kävi ilmi, että partion johtajana oli
ollut puna-armeijan kapteeni
Kokko, alkuaan kai viipurilaisia. Hän oli aikoinaan loikan-

AIKA LOPPUI
KOKOLTAKIN
harhaillut metsissä ruuatta ja
asunnotta ihmisiä pakoillen.
Sopimattomat jalkineet olivat

rikki ja mies
oli miltei liikuntakyvytön.
Viimein hän eksyi samaan
kylään, josta oli saunanlämmittäjätkin siepannut. Siviilit
kertoivat sitten ohimennen
meidän pojille, effä kylässä on
suomalainen upseeri. Sinne
lähetettiin heti partio. Kokko
oli niin poikki, että antautui

Näin oli koko partio joufunut kiinni. Sen toiminnan alku

men rajan

yli

loikanneita.
Vangit vietiin divisioonan
esikuntaan, jossa heitä kuulusteltiin oikeudenkäyntiä varten. Miehet kertoivat tietenkin
pakolla joutuneensa partioon,
toistensa nimiä he eivät tienneet, jokainen tunnistettiin
vain numerolla. Vot ylen tietiimättömiä olivat kaikesta!
Seuraavana päivänä jouduin palvelustehtävissäni satfumalta tapaamaan divisioo-

oli ollut

menestyksellistä

se siis luopui tehtävästään lau-

kaustakaan ampumatta.

Kokko sai sotilaan tuomion. Juuri ennen tuomion
täytäntiiönpanoa hän huusi:
Eläkiiön Suomi!

-Mahtoiko

sitten viime het-

kellä tulla tuntoihinsa vai yrittikö vielä kerran uutta petos-

ta...

Jåilkeenpäin

pojat

vänrikki juuri nappasi sen Kokon partion. Eversti Snellman
ei kuitenkaan ollut toimintaani
tyytyväinen kun olin päästänyt Kokon karkuun.

jana

ti

palata myöhemmin tähän
parakkikylään. Nyt pantiin
heti vänrikki Paavo RautakalIio joukkueineen asialle odot-

telemaan heitä. Seuraavana
päivänä partio palasikin ja

joutui heti

aavistamattaan
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pohtivat, mikä Kokon partiolla oikein meni pieleen
olihan joukko valikoirua ainesta,
kaikki osasivat hyvin suomea,

rit olivat moitteettomat. Johta-

hettänyt viisimiehisen partion
erikoistehtävään ja että sen pi-

i@
g,

Duncker huomautti, että tiimä

parhaamme
tehneet ja saaneet koko muun
porukan rysään.
Kuulusteluissa selvisi, että
Kokko oli samana aamuna lä-

--r-----------

usein

olivat varmaan

koska olimme

postitus- fa käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,@/2 kpl.l

pientä kiusantekoa. Lopuksi

namme komentajan. Tiillöin
hänen seluassaan ollut JR
34:n komentaja m{nxi I. Z.

Olin tietysti håimmästynyt,

(+

Hänetkin vietiin divisioo-

yli, liittynyt Puna-ar-

leita suomalaisia ja osa Suo-

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 17 mk/kpl

vastaan panematta.

meijaan ja saanut upseerikoulutuksen. Muutkin partion

miehet olivat täysin suomenkielistä porukkaa: osa oli inkeriläisiä, osa Amerikasta tul-

Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjessksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

hiertäneet jalat

naan ja aikanaan kenttäoikeuteen.

nut rajan

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

Parin päivän päästä joutui
Kokkokin kiipeliin. Hän oli

#§
(§=cl

3=
>I

saaneet perusteellisen koulufuksen, aseet,

Y

§fljE

varusteet ja vädrennetyt pape-

oli kokenut ja

miehet kertovat i
vuosikertakansiot

Kansa taisteli

kuuluisa-

kin punaupseeri.
Partio

oli

varmistanut majoitr.rspaikkansa vain tulosuuntaansa päin. Niinpä se joutui
täysin yllätetyksi, vartiomiehetkin liihtivät karkuun.

Paljastuttuaankin olisi partio vielä riimäkällä toiminnalla
voinut livistää. Olihan Kokolla kädessään laukaisuvalmis
pistooli ja takanaan kuusi

TILAUSKORTTI
I
ir,

!

omaa konepistoolimiestä

synnynnäinen porukan pettä-

I
I
I
I

jä!"

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan I
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
T

mkt2ketl

i

I

ll

milteipä sormi liipasimella.
Mutta hänpä loikkasi itsekin
karkuun ja jätti partionsa
pääosan pulaan. Taisi olla

I
I
I
I

rt
I

E ,;';;;;rn5ål

itmaisen vuosikertatarran

Sukunimi

1e7s

a

Etunimi

osoite

I
I
I

Puh.

Postinumero

Postrtoimipail(l(a

I
I

I

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.

kiinni.
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UNIO HIITONEN
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taitava
amatöörivalokuvaaja, jonka näyttely
ttRintaman
arkipäivää" on
kuluvana vuonna
herättänyt
huomiota
Helsingissä.
Hienot kuvansa hän

otti mitättömäIlä
taskukameralla,
sisäkuvat
useimmiten ruudin
valossa.

,#

kaasti ja piirustusten mukaan.
Monet sekaantuivat joukostaan harhailemaan vetäytymistien korpimaastoon ja pa-

"Y

I

*

lasivat omien puolelle

^-rrrrr.**;rrry

t'aä----"4

pitkien aikojen
Useat

vasta

kuluttua.
tapasivat lopullisen

kohtalonsa näiden harharet-

kien aikana

koettelemusten

korpiteillä.

Dokumenttina näistä viiKirjoittaja sotapolulla.

-

meisen kesän kovista ajoista

Kaikki kuvat kirjoittajan

on säilynyt kirje, jonka kirjoitin vaimolleni Alma Hiitoselle

fdiiyffitiin

elokuun viimeisenä päivänä.
Meillä oli hyvin luottamuksellinen kirjeenvaihto, jolle hy-

Syudnru suultu

o

vien persoonallisten siteiden
lisäksi antoi mahdollisuudet
se seikka, että vaimoni oli siihen aikaan ulkomaille mene-

vien kirjeiden

lu)wrc,eru

oli

joukko-osastoni Kenttä§kistörykmentti 7 ollut runsaan viimei-

JATKOSODASSA

i*"'*

br*

Kirioittaja on

sensuurissa.

Hänelle voi siis kirjoinaa vapaasti, koska hänen kirjeitään

sen vuoden ajan asemissa Sy-

viirillä Kuuttilahden lohkolla.
Rykmentin kalustona olivat
kuusituumaiset haupitsit mal-

lia

155 H/17, Schneiderin teh-

taan valmistetta. Yli 3,5 tonnia painavaa tykkiä veti kahdeksan hevosta.

Olin toiminut

pitkään

9.Patterin laskijana sekä samalla valisrus- ja kaasusuojelualiupseerina. Puuhani olivat
siis olleet varsin moninaiset.
Keväällä 1944 minut siirrettiin patteriston esikuntaan

a*/;'?*a:

valistusaliupseeriksi. Uuden
työnjaon mukaan jouduin hoitamaan patteriston valistusupseerin tehtävät. Vanhat toverit
patterissa laskivat leikkiä siirrostani "marmelaadiportaaseen" ja alkoivat kutsua minua "lukkariksi", koska lähin
esimieheni oli hengellisistä
asioista huolehtiva pastori.

Patteristo vaihtaa asemia kelirikkoaikaan

pantiin mappiin ja minäkin
sain äkkiä komennuksen takaisin vanhaan yksikkööni ja
patterin tuliasemaan tykkien
luo.

Vihollisen suoritettua tunnetun maihinnousunsa Laato-

kan pohjoisrannalle Tuulokseen olimme yhdessä monien

TAKAISIN
SOTIMAAN
Juhannuksen aikoihin kesiillä
1944 alkoi sitten se nopea vetäy§minen Aunuksen kannakselta. Valistushommat

314

simme aikanaan suhteellisen
ehjin nahoin Pitkiirantaan ja
edelleen Koirinojan seuduille

ei sensuroitu.

Näin olin silloin kirjoittanut.

uuden puolustuslinjan U-aseman maisemiin.
Matkaa jouduttiin tekemään

vihollisen maataistelukoneiden jatkuvien hyökkäysten
kohteena ja monenlaisten vai-

RAPORTTI

KOTIIN
"Kuusen alla 31 .8. 1944

kanssa våihiillä jourua mottiin.
Kun päätie oli poikki, oli otettava suunta palavan Pisin ky-

kailuja riitti.

Koirinojalla vietimme sit-

TiiöUä on ollut jiilleen viihiin sotaa. Yöllii me ammuimme, mutta se johtui kai siitii,

ten loppukesän ja otimme vas-

ettö suomalaiset ovat viime ai-

Iän kaufta viholliselta salassa

taan aselevonkin 4.9.44.
Kaikkien osalta ei vetäytyminen sujunut yhtä onnek-

koina iltaisin yrittiineet hinata

muiden

joukko-osastojen

pysyneelle Säntämän surkealle kuratielle, jonka kautta pää-

keuksien saattamana

-

seik-

v ä li maa s t o o n j öö ny ttii
hy ö kkiiy sv aunua, o sak-

r y s s iltii
n e

Ij

iiii

möinen kosketus suottalaisiin

oli kun miehet tupsahtivat yhtiikkiii johonkin tykkipatteriin
linjavarmistus oli korvessa
-niin harva. Henkensii ylkipitömiseksi olivat miehet tappaia tonkineet tun-

neet hevosen

kioita. Miehet keriisivät sitten
voimia ensin pari viikkoa divisioonansa lepokodissa ja päii-

sivöt sitten oikein kotiin lepiiömöön. Yhtii tuurasi vieki
kuuden viikon maanviljelyslonwllakin kohta kiirkeen.
§Y.ir§r.,r

fiinnittövimmöt ja jörkyttövimmöt kohtalot

ja

ekimykset

piiöttyviit tietysti usein traagillisesti ja hiljaisuudessa.
Niistö ponnistuksista ja kamp-

Syvärin suoalueen telalavat olivat suuritöisiä ja epämukavia

pailuista ei lopulta kulaan tie-

dii mitöön. Sellaista sattuu
paljon sodassa."
Koirinojan asemasota oli

sekin joukko-osastollemme
raskasta ja rasiftavaa aikaa.
Pian kirjeeni jåilkeen se vaihe
kuitenkin päättyi aselepoon.
Patteristollamme oli kuitenkin vielä kolmen kuukauden

taival saksalaisten jahtaamisessa Lapin erämaissa räjäytetfyjen teiden aiheuttaessa ta-

vattomia vaikeuksia.
Siellä kohtasimme vielä so-

tiemme viidennen talven lumet.

si jo onnistuenkin. Ryssö am-

pui myös pitkin pöiviiii

ja

myös työmaalle, millö Tapio
oli eiliseen saakka. Siellii esikunnan porukassa haavoinui

viisi miestii.

tuskin
e

pari viikkoa sitten

röiis sö p ienois

e s sa

yrityksessö

hyö kköy s-

Pesu-niminen

v

mies. Hän oli sieltö Pisin linjalta tullut meidiin puolellemme runsaasti viikkoa myöhem-

Yksikkömme upseereilla on
ollut jatkuvaa huonoa onnea
sillö patterin pöiillikkö sai pa-

twsti ranteeseensa. Hausjörveliiinen kersantti Mattila sai
lrahdeksan reikiiii eri tahoille,

min kuin muut. Heitii oli ollut
kaikkiaan kymmenen miestii,

mutta vain kaksi oli pöössyt
perille, muut olivat sortuneet
matkalla.

Viimeiset olivat maantien

pahimmin kai kiiteensä. Hön
on pyytiinyt Sinua ja minua
joskus luokseen vieraiksi ja

ylittöessiiön koManneet pyö-

hiinen rouvansa on entuudes-

nottaneet

taan tuntevinaan minut.
Ryssii on koneistaan ilmeisesti niihnyt siellö touhua. Mi-

Hitelleetkin. Mies oli luonnol-

näkin tulin sisölle korsuun,

kun ryssii rupesi samalle taholle ampunuan shrapnelleja. Sirpaleethan lentövöt satoja metrejii ja niitii rupesi tänne tulemaan.

Töytyypii kertoa vielö pari

"jönnää" sotajuttua!

Rykmentistömme

--.

Vanha Pisin kylä palaa juhannuk- Surkeaa vaellusta Säntämän kurasen taisteluien aikoihin 1944
tiellä iuhannuksena 1944

röllii ajaneen veniilöisen sotilaan. Meikiiläiset olivat van-

tiitt, ettei ilmiantaisi heitii ja olivat lopuksi tiitö

lisesti peliinnyt kovasti. Sanansa piti, jötti meikiiliiiset
rauhaan.

Äskettiiin kuulin myös kolmesta miehestö, jotka olivat
olleet samalla matkalla toista

kuukautta.

Eriis oli

haavoittunut

ja

kiiteen

kaikki olivat

kuitissa kunnossa kun lopulta
lcaatui

piiösiviit omien luo. Ensim315

REINO OLMALA

Aseveli
Tinuri-Einari,
viralliselta nimeltään
Einari Raudaskoski,

harkitseo siifimistä
oloneuvokseksi

UOI TAITAMATON!

erään Einarin
elämänkuuiot
VOI taitamaton...
Kadulla tuli vastaan reppuselkäinen mies keppi kädessään.
Mennä viuhtoi asioillaan kelkan-

-

jåiljet kasvoilla. Mietteissään.
Einarihan siinä, vanha sotakaveri! Tarkemmin sanottuna Einari
Raudaskoski, jota myös Tina ri-Einariksi kutsutaan. Oli eläkeläisten
mukana reissun päiillä Porvoossa,
mutta lähtenyt tapansa mukaan
omille teilleen, puntikselle.
Eihän niiden akkojen kans- Täytyy käydä serkkupoikaa
sa...
katsomassa Lötviikissä ja "ohiammuttujen talossa" on yksi sotakaveri.
Voi taitamaton, effä tavat- N?ihtiinhän mennä kesätiin taas!
päästiin vauhdilla läpi talvinä
- ja jatkossa hyökkäysvaihe,
sota

mutta kuinka juututtiinkin sinne

Syvärin taakse Juksovaan... Ei sitten millään päästy eteenpäin! Sekoittikohan se porvoolaisen ravitsemusliikkeen ymmärtämätön tarjoilija liikaa vettä hyvään aineeseen? Herääpä kysymys!
Mulla on kuule sellainen kotivääpeli
se Kerttu.
Voi taitamaton!
Sillä on virsikirjan paksuinen
muistivihko, johon on merkitty
kaikki sotien tåirkeimmät vaiheet
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kellon tarkkuudella. Kun tulee sotakavereita kylään, ottaa se kirjansa esille ja kontrolloi.
Ei hyvät pojat, ei se siellä
tapahtunut!
sanoo.
Muistaa se ulkoakin kymmeniä
kertoja kuulemansa jutut. Oikea
tietokone se on, suorastaan korvaamaton...
Huumori Einarilla on säilynyt ja
el?imäntyyli runtui olevan ennallaan. Tuo "taitamaton" toistui
useaan otteeseen. Se onkin Einarin
vahvin voimasana. Nykynuorison
kuulee viljelevän puheessaan turhan paljon voima- ja muita lisäsanoja. Einarin mielestä se osoittaa
kielen köyhyyttä ja kuvastaa
eräänlaista laumasieluisuutta.

Olimme molemmat ns. pitkän linjan miehiä, joiden osaksi tuli liihteä talvisotaan melkein suoraan
ruotuväestä, missä silloin opetettiin tappamisen ja sodankäynnin
taito perusteellisesti, mutta alkeel-

lisilla våilineillä.

Ei se herkkuaa ollut talvisota.
Sallan rintamalla elohopea laski
45 asteeseen, mutta nuotiota ei
saanut pitää. Se oli patterin päällikön, luutnantti Into Heimontiukka
käsky, jota rikottiin heti alkuun ja
rakovalkea roihusi tiheässä kuusikossa. Pääteltiin, että jäätynyt sotilas on jotakuinkin kelvoton.
Ei Einarin huumori pettänyt silloinkaan. Jermun maineessa kun
oli, ei hän tehnyt kunniaa edes Lapin ryhmän komentajalle, kenraali

Walleniukselle. Olin ainoa, jolle

Viimeisiä mohikaaneia

hän veti kätensä turkisreuhkan

Einari on pian viimeisiä mohikaaneja ns. ohiammuttujen veljeskunnassa, jos niin saa luvan sanoa.
Henkikulta säästyi sodissa, mutta
meni paljon muuta. Kuten terveys.
Otettiin suunta tuopin tuntumaan. Kuinkas muuten, vanhat
sotakaverit...
Muisteltiin eläviä ja kaatuneita
ystäviä ja Einarin nauru pulppusi
entiseen sydämelliseen tapaan.

reunaan, missä komeili armeijan
kokardi niskan puolella. Kiväärin
lisäksi ei miehessä muuta sotilaaseen viittaavaa ollutkaan. Kunnianteolla ja huudolla "Herra alikersantti, saapiko kulkea ohi?" oli
tietty tarkoituksensa: aina hän sai
lupi-tupakan...
Einari oli jo silloin armoton tupakkamies. Armeijan pienet annokset eivät alkuunkaan riittäneet,

joten pieni jekku oli otettava avuksi.

Eräs harharetki
Kyllä Einari teki tehtävänsä viimeistä piirtoa myöten, mutta omil-

la ehdoillaan. Se ärsytti esimiehiä,
jotka eivät aluksi hänen veijariluonnettaan ymmärtäneet. Hän tajusi kyllä olevansa pienen pieni ratas siinä koneistossa, jolla sitten
talvisodan ihme luotiin.
Taisi hänen hymynsä kerran
hyytyä. Saimme silloin sveitsiläiset vuoristotykit, joita muutkin
kuin vänrikki Usko Körki pitivät

tiiysin kelvottomina. Ne olivat

nryötätuntotavaraa ja peräisin viivuosisadalta. Kannuslevyt
murtuivat ja tykit oli sidottava jo-

mg

maa kutsuu työhön, hihkaisi Eina-

ja räjähti
1l
luffigttu velmu
raikuvaan
nauruun. Sitten hän räpsäytti vireää ajokkiaan lautaselle ja vastasatanut lumi pöllysi metsätiellä.
Odoteltiin ja ihmeteltiin, missä
ne ammukset viipyvät. Varastolla
ei ollut kukaan n?ihnyt miestä lastauksen jälkeen.
Versoivat pahat aavistukset.
Vihdoin Einari tuli ammuskuorman kanssa ja näytti järkyttyneeltä. Ei edes hymyillyt ja suupieleen
pistetty "työkkönen" kärisi, rutistui ja kastui.
Ajoin tuonne venäläisten
puolelle, selitti hän viimein.
Miksi sinä sinne niitä vähiä
ammuksia
tyrkytät
täällähän
joku.
niitä tarvitaan, sanoi

Alomiehiä Sallan rintamalla talvisodassa

ka laukauksen jåilkeen puun kylkeen, että pysyisivät viihänkin paikallaan.
Ilmoitin valjakkopaikalla Einarille, ammusajoneuvon ajajalle,
että nyt tarvitaan kiireesti ammuksia. Veli veniiläinen painaa päälle
kuin yleinen syyttäjä.
Olen aina valmis, kun isän-

-

Einari säikähti ja pyöräytti hevosensa ympäri, nousi seisomaan
reessä ja huusi suoraa huutoa. Välillä siinä tuli vaivalla opittuja venäjän kielen sanoja: tavarits, stoi,
vintouhka ja muitakin.

Mutta miksi minä "ruki
verh" (kädet ylös) huusin?
Sitä hän ihmetteli ja siinä sivus-

sa ehti ajatella, että minäkö

se

huudan.

Kuulaa tuli ja sdleet sinkoilivat
reen laidasta, mutta riuska hevonen toi miehen ja lastin takaisin
Joutsijärven jäälle.
Taisi hurja meno h?ikellyttää vihollisen vartiomiehetkin. Ampuivat vasta kun harharetkelle joutunut oli oman rannan tuntumassa.

Tulipahan taas sapuskaa! Soturityyppi iatkosodasta

§s, ajattelin

effä sinnehän ne

joutuvat
kuitenkin.
Rauhoiruttuaan

Ikävä yksin kuolla
Jatkosodan aikana Einari

Einari

kertoi
ajaneensa pimeänkåihmässä Joutsijärven yli. Ajatteli mennä nuotiotulille lämmittelemään, mutta vastaan lemahti mahorkan käry ja siinä häåiri piippalakkeja kymmenittäin.

oli niittä-

mässä kauraa hevoselleen saman
kylän miehen kanssa.
Vastapuolen tähystys havaitsi
miehet ja rautaa alkoi sataa kaurapeltoon. Einari heitti viikatteen
olalleen ja otti jalat alleen. Kaveri
hätäåintyi ja huusi perään:
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hyvä veli juokse niin ko-.tUa
vaa.
On ikävä yksin kuolla...
Aikanaan tuli rotanliihtö Syvärin takaa Juksovasta. Einari oli
mukana porukassa, joka raahusti
Kaskanan korven kautta kohti koti-Suomea.
Tilanne oli lievästi sanoen tukala. Venäjän mies oli kimpussa
kuin herhiläinen. Kaatuneita ei
voitu ottaa mukaan. Eräs aseveli
tapasi matkansa pään tuolla lohduttomalla suoalueella ja oli haudattava siihen paikkaan.
Einari esitti, että tuo veli H. tutki usein raamattua ja on pätevä
suorittamaan siunauksen. Ammuskelun våilillä papin tehtäviin joutunut asettuikin haudan äiirelle kypäkuten muutkin lärä kädessään
- "pappi" aloitti:
hellä olleet. Sitten
Maasta sinä olet tullut ja
- sinun pitää jåilleen tulemaaksi
maan ja viimeisenä päivänä... Sitten tulikin oikosulku.
Ja nouse ylös silloin kun näet
muittenkin
nousevan...
Huumorin valossa tapaus nähtiin tosin vasta myöhemmin ja papin virkaa hoitanut itsekin ihmetteli, kuinka hän hätäpäissään kompasteli niin tutussa asiassa.
Kun sodat oli sodittu, siirtyi Einari Ylivieskan Tippanotkoonsa,
missä tinasi astioita, teki luutia ja
erinomaisia vihtoja, mikiili muistona olevat vammat antoivat myöten. Sanoi nyt harkitsevansa sitrtymistä oloneuvoksen päiville kunnalliseen täysihoitolaan. Jokapäiväinen leipä on kuitenkin jotenkin
tullut ja suolarahat saa pienestä
el?ikkeestä. Sitäpaitsi aseveljet
muistavat, joten asenne on säilynyt elämänmyönteisenä.

Palaveri pääsi ja tåillä kertaa
operaatiot sujuivat suunnitelmien
ilman tietokonetta.
mukaisesti
- våihän lipsahteli MuEinarin jalka
seotorilla seurueensa etsiskelyissä.
Tietäåihän ne mukulakivet... Matkatoverit löytyivät naurusta ja
huudosta päätellen:
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Voi

taitamaton..:

tr

ia

AATU
VIROLAINEN

"sotakoira" olivat siisteimpiä sotapoliisien saamista nimi-

"SotarosYo"

'#{{iirii*#JuNlA';{#i{ffi;;Fi:,PARTIkäynyt, elleivät nä-

mä

päättäväiset
miehet olisi kyenneet hoitamaan vaikeaa työtään?

ossA

o
netty urho Yrittää

KANNATTI
HARKITA
Reserviläinen oli

in-

vielä kerran selviä
tilanteesta käänty-

nostunut möykkää- miilW partion iohtamään junassa ia po- jan puoleen:

Iiisipartio passitti
miehen ulos syrjäi-

sellä

maaseutuasemalla jossakin lisal-

men

ja

Ylivieskan

viilillä.

Laiturille

työn-

He-herra
konstaapelj! Eikiiiin
oes keskellä yötä
pimmeeseen ia pakkaseen ja ihan ouvolle asemalle iättee
selevempi mies...?

Pelottava
yhdistelmä:
lomalla oleva
rintamaiermu

la viinapullo

v

LOKAKUUN 10. päivänä
l94l olimme Kallomäellä,
kun sain kutsun mennä porukkamme 27.Pion.K:n toimistoon. Täällä päällikkömme in-

sinööriluutnantti Saxön ilmoitti, että on tullut kiertokirje, jolla kaikki rintamalla palvelleet poliisimiehet komennetaan Kotijoukkojen Esikuntaan Helsinkiin. Näin tuli läh-

tö minullekin.

Kotijoukkojen Esikunnasta

laan, Joensuuhun ja Jyväskylään. Partiomme liikkui niin
että poliisi oli poliisin virkapuvussa ja partiomiehet sotilaspuvussa.

Yleensä rintamalta lomalle
menevät sotilaat olivat kohtalaisen rauhallisia ja mukavia
miehiä. Mutta
auta armias,
kun he olivat menossa
takaisin
rintamalle! Silloin oli maltti
mennä puolin sekä toisin.
Monta kertaa tuli mieleen aja-

1't

å

Onko salamerkintä oikein? Lomalaisten paperit tarkastetaan

meidät komennettiin junapartion johtajiksi eri puolille Suomea. Minä sain komennuksen
Pieksämäen asemakomennuskuntaan, jossa päällikkönä
toimi kapteeni Vilkuna. Näin
meistä, yhdestä poliisimiehes-

tä,

yhdestä alikersantista ja

yhdestä sotamiehestä, muodostettiin kolmen miehen partioryhmä.
Hommamme ei myöhemmin osoittautunut millään tavalla helpoksi: ruvetapa nyt,
juuri rintamalta tulleena, tappelemaan omia aseveljiä vastaan...

tus, että huolimatta siirrosta
kotirintamalle elämä oli luisu-

nut

huonompaan suuntaan.

Asemamme oli muuttunut
suorastaan vaikeaksi: miten
tulisimme pärjäämään satojen
aseistettujen, juopuneitten rintamamiesten kanssa täpötäysissä junissa?
Junavaunuissa, eteisessä ja
WC:ssä nämä "Summan sankarit" elivät kuin viimeistä
päivää: humalaisina he hoilasivat, kiroilivat ja tapella nahistivat, pelasivat korttia ja
haitari soi. Joku jermu kiersi

kolehtia keräämässä
kourassa.

KOVA HOMMA
Ensimmäisen partiomatkamme teimme muistaakseni Jyväskylään. Tehtävämme oli
tarkastaa loma-, komennus- ja
henkilöllisyystodistukset sekä
pitää yllä järjestystä junavaunuissa. Erityisen tarkkana piti
olla, että loma- ja komennustodistuksien "salanumero" oli

Voi

hattu

sanoa, että

kaikki pakanuuden aikaiset
teot, tavat, tottumukset ja taipumukset olivat voimassa ja
vallalla. Tämän partiointini
alkuaika oli ulkonaisilta olo-

suhteiltaan elämäni hankalinta
aikaa.
Kun yritti hillitä suomalaista sotilasta, sai kuulla monenlaisia herjoja. Joku sankari

rohkeni tulla jopa nykimään

voimassa ja oikea.

kauluslaatasssani olevaa van-

Näitä partioitavia junia jouduimme ajamaan neljään eri
suuntaan: Kuopioon, Kouvo-

hemman konstaapelin merkkiä ja irvistellä:
No, mitäs se kotirinta-

-

terveytesi
hyväksi

man korppi yrittää olla niin
kovaa poikaa?
Mitä tuollaisellekin voi tehdä? Aluksi homma tuntui to-

della aivan

mahdottomalta.

Mutta muutaman kuukauden
kuluttua taito kohosi ja sana
tehosi, sanat "Saatanan sotakoirat" eivät satuttaneet enää
kuten alkupäivinä.
Ja näin ne tavat alkoivat ke-

hittyä sen mukaisiksi kuin

kommelluksia sattui joka reissulla
aina tuurittain jatkui
- ja tappelu mahdottotaas riita
mien suomalaisten sotilaitten
kanssa. Väriä lisäsivät vielä

piti ryhtyä tarkastamaan sivii-

la huolella, sillä aina oli joku
vakavampikin tapaus odotettavissa. Suurin sotaherra, jonka jouduimme laittamaan lukkojen taakse, oli eversti! Osa-

mustan

limiesten varusteitakin : kaikki
ne vaatekappaleet, joissa oli
armeijan intleima, oli takavarikoitava. Tämä nosti monella
eikä
kaverilla sisun pintaan

- mies
ihme, sillä saattoihan
joutua riisumaan paitansa

juniin ilmestyneet

pörssin kauppiaat ja monenlaiset hamstraajat. Heidän ja
heille kuuluvien tavaroiden tavoittaminen ja takavarikoiminen olivat myös alituisena riesanamme.

taikka kalsarinsa yltään ja jää-

pa jähmetyin hetkeksi,

dä niihin lämpimiinsä...

eräs sankari käveli vaunussa
konduktöörin perässä ja hoki:

MIEHENTAPPAJA

le -konnarille komennus- ja lomatodistuksianne eikä litteroitakaan, sillä tämä äijä kuolee

millaisia olivat teotkin: joka

Monet hyllyköt, penkkien

reissulla oli joku sankari korjattava talteen, ettei olisi itselleen tehnyt jotain väkivaltaa.
Valinnan varaa ei meillä ollut,

alukset ja "pakaasissa" olevat

Kerran jälleen, ties monen-

isot matkalaukut olivat vaikeasti vainuttavissa. Hyvin
useasti kuitenkin yllätimme
hamsterit pimeissä puuhis-

nenko kerran, kiukkuni voitti
jopa pelkoni, kun menin rauhoittamaan muuatta sankaria

sillä aina olimme partiossa
kuin vihollisen saartamat,
aina nokat kolahtivat yhteen
milloin minkäkin asian takia.

HENKIKULTA
Joskus nämä jermut uhmasivat meitä niin, että varomiseenkin oli syytä. Tilanne oli
aina kuitenkin selvitettävä

vaikka suuremmankin kiromenon säestämänä. Yleensä

oli onni matkassa.

Tosin senjälkeen se tuntui olevan kyseenalaista, kun hyvä

toverini, turkulainen

ratsu-

konstaapeli Ahlqvist sai surmansa virkatehtäviään täyttäessään.

Hän oli matkalla Mikkeliin
ja takavarikoi eräältä sankaril-

ta viinapullon, jonka lupasi

palauttaa, kun saavutaan ase-

malle. Mutta sitäkös tämä so-

tilas jäi

odottamaan! Hän

hyökkäsi silmittömästi junailijanvaunussa istuvan konstaa-

pelin kimppuun ja viilsi puu-

kolla tämän kaulavaltimon

poikki. Ennenkuin lääkäri ehti
paikalle oli konstaapeli menehtynyt suureen verenhukkaan.

Konstaapelin omaisia koholi tietysti vain oikeus ja

taan

kohtuus, että kuolinilmoituksessa koreili sankariristi. Jotenkin se kuitenkin masentavasti muistutti siitä, että meidät poliisimiehet oli usein vastoin tahtoamme komennettu

tapettaviksi

kotirintamalle.
Silloin en tosiaan voinut katsella toivehikkaana ja luotta-

vin mielin tulevaisuuteeni.

VAIHTELEVAA
Hauskojakin tapauksia
320

Kerrankin Mikkelistä nousi
junaan kansanhuollon herra ja
määräsi tarkastamaan erään
samalta asemalta junaan nousseen rouvan matkalaukun.

VAARASSA

minulla

saan.

ja

Muistan, kuinka tämä rouva

itki tuon hänelle "tutun huolto-herran viheliäisyyden ja
viekkauden tähden". Rouva
kertoi, että tuo herra oli itse
muka auttaakseen kantanut
hänen matkalaukkunsa asemalle. No
6nn6in rouvan
matkustaa -"eväineen" tyttä-

sipa hänkin tuon haukkumapuolen aika hyvin...
Kerran taas pelästyin ja jo-

eräässä junavaunussa lähellä
Joensuuta. Mies riehui puukko kourassa ja kerskaili istuneensa kahdeksan vuotta mieeikä
hen taposta linnassa
sanonut häpeävänsä- vaikka

joutuisi sinne uudestaan. Tehdäkseen vielä hurjemman säväyksen hän karjui olevansa

kun

Ättaa pojat näyttäkö täl-

kohta kuitenkin!

Senverran "sarvellinen"

juttu tästä tuli, että kun olin
saanut häneltä paljastetun pis-

toolin kädestä,

luovutimme
hänet Mikkelin asemakomennuskunnalle.

VIHOLLISEN
AGENTTEJA

saanut

Sodan jatkuessa alkoi junissa

puukon pois tältäkin riehujalta, kerroin hänelle minäkin
asuin
olevani sörkkäläinen
- 9: ssä.
nimittäin Torkkelinkatu
Totesin, että kun meitä nyt
sattuu kaksi sörkkäläistä vh-

ilmetä myös seikkoja, jotka

"Sörkästä." Kun olin

antoivat aihetta lisätarkastuksiin: siviilien ja sotilaitten joukossa alkoi liikkua desantteja

ja heidän avustajiaan sekä kaikenlaisia tiedon hankkiioita ia

rensä luo Lappeenrantaan tekemättä asiasta numeroa. Monen muunkin naisen ja miehen
annoin matkustaa eväspaket-

teineen vieraisiin ja kotiin.
Asia oli aivan toinen. kun
tavoitimme ammattilaisen
kuten kerrankin Kuopiosta
Helsinkiin matkustavan miehen, joka oli sullonut kahteen
matkalaukkuun koko sian ruhon. Tätä miestä oli jo käsiteltävä ja takavarikoitava potsu,
koska tiesimme varmasti, että

hän aikoi hyötyä toisten hädästä. Paljon sattui eteen täl-

laisiakin tunnottomia rikolli-

sia. Kiinni

jouduttuaan he

usein yrittivät luvata meille
yhdeksän hyvää ja kahdeksan
kaunista, jos antaisimme vain

armon käydä oikeuden yli.

Mutta eivät auttaneet itkut
näillä markkinoilla...
Tämä meille annettu jyrkkä
takavarikointikäsky oli pirullinen määräys. Saimme tehdä

monta kysymystä, joihin ei
saatu vastausta. Mustan pörssin miehet ja naiset olivat sisukasta ja ovelaa väkeä.

Onko luvattomia kulkijoita?

teen, on meidän koeteltava,
kumpi meistä on toinen. Itkuun sörkkäläisen intoilu loPpui. Kun annoin hänen sitten
ilman suurempia mutkia jatkaa Joensuusta matkaansa rintamalle hän katsoi minuun Pitkään ja totesi:
Kyllä sä oot sitten hele-

Vielä kaksin verroin pirulli-

- reilu jepari...
vetin
Junan partiointiin valmis-

sempi määräys oli kun meidän

tauduimme tavallisesti suurel-

partisaaneja. Nämä matkuste-

livat muun muassa puettuina
suomalaiseen sotilaspukuun ja

eräskin jopa poliisiformussa!
Näiden veikkojen tunnistaminen oli hyvin hankalaa, sillä
oveluutta ja rohkeutta ei näiltä
miehiltä puuttunut. Erään tällaisen sankarin saimme pidätetyksi hänen hypätessään junan katolta alas ja toisen tapasimme istumassa junassa po-

Minä ja esikunta-

liisin formussa.

ni -emme ole peräänty-

Olivat kaverit olevinaan
ovelia, mutta mepä olimme

neet metriäkään koko

vielä ovelampia.
Myös tietyn tyyppiset nais-

sodan aikana!

Italialainen muoti-

ihmiset alkoivat matkustella
junissa ja ilostuttaa näillä
"viihdytyskiertueillaan" lo-

tanssi: yksi hidas askel
eteenpäin, kaksi nopeaa a§kelta taaksepäin, pyörähdys akselin

malle meneviä ja sieltä palaa-

via rintamamiehiä. WC

toi

saat-

muodostua varsinaiseksi

ympäri ja irrottautuminen partnerista.

liikehuoneistoksi. Näkymät
olivat joskus mahtavat, kun
omalla avaimella avasimme
teljetyn WC:n oven.
Kolmatta vuotta oli jo kulunut partioidessa junissa,. kun
Pieksämäen aseman komennuskunnassa sattui toinenkin

surullinen onnettomuus: toinen hyvä poliisitoverini, helsinkiäinen konstaapeli Talo-

nen sai surmansa tarkastusmatkallaan Kuopioon. Rauhoittaakseen erästä juopunutta
riehujaa, joka isrui junan pen-

killä, oli Talonen ottanut poikaa olkapäästä. Siinä samassa
tiimä sankari tökkäsi konstaapelia puukolla suoraan sydämeen!
Kuulruani tåimän masentavan uutisen istuin pitkän aikaa
hiljaa. Omat pienet naarmuni

ja mustelmani tuntuivat mität-

tömiltä kuulemaani

tapaukseen verrattuna. Silloin se junapartiointi tuntui todella vas-

tenmieliseltä!
Pasiori oli Talosen hautajaisissa valinnut siunauspuheeseen Luukkaan evankeliumis-

ta Vapahtajan sanat: "Kun te
olette kaiken tehneet, mitä teidän on käsketty tehdä..."
Siitähän se oli tässä työssä

o

EI HYVÄITÄ

NÄvrÄ

Brezhnev ia Carter
DIKTAATTOREITA kiistelivät kapitalismin
JA
ia kommunismin pa- SODAN
vAtrromrEHtÄ
remmuudesta pääsemättä ratkaisuun. Saa- SURKEUTTA
dakseen asian selväksi
molemmat valtiomiehet
ARMEIJA
påiättivät syväiäädyttiiä
Salrsalainen kenraali itsensä 50 vuoden aiakmoitti italialaista siiä, si, ionka kuluttua nähetä niimä aina vain pe- täisiin, kumpi iåirjestelräiintyivät. Italialainen mä olisi aian mittaan
osoittautunut kestäkenraali vastasi:
On totta, että pe- våimmäksi.
Herätyksen päivä
räiinnymme
mutta
koitti. Ensi töikseen
ylpeinä kuin leijonat!
Muuan italialainen herrat ottivat kåisiinsä

ITALIAN

kenraali oli sijoittanut puolueettoman sanoNeue
esikuntansa Caprilla malehden
olevaan huvilaansa ja Ziircher Zeitungin ntåhjohti sieltä Saharassa diikseen, miGi maail-

taistelevaa

malla tapahtui.
Eipä näytä sinun
naan§a radiolla. Kun
aaffeesi
menestyneen
hiintäkin myöhemmin
kyse.
sfiettiin pelkuruudes- kovinkaan hyvin, tota, italialainen kiivas- teaa Brezhnev. - TäåilIä sanotaan, effä komtui:
munistinen puolue on
vaalifuIosten perusteella iiilleen ylivoimaisesti
suurin USA:n vaaleisIssÄnrmrrrruftsrr kokooutnvat
sa.
lruutaha
rf
r0.I9.
Pääkmlnngh
{Dvrod{ubntrla
ulko,pohth_eruvet lho,ttautu*,oot 7.tG ncme3'ä
Eipä taida sinulla- olla hurraamista,
o.olttcclL rA$&tt, Pt oo{of Ecbltrkt {0, loltoiltl
kaan
laatte !,oetfrrc eavao{cmu. Ileratabct rsuatkoot
Katilahtuu Carter.
tark rd oda leftmn, Ldh lhoiltukriln cl ole
sopas
fuota
otsikkoa:
Yata& Kdhtl lholtteuft]trcct r.avat lnlkan man
ykrilktfud pöVdärrär crratrlsornatrula cl ole.
"Jdlleen kahakoita Kiinan ia Suomen välisellä

Jaakko Summanen: Sotavangit, Gummerus, Jyviiskylä 1979, 244 sivua.

Suomalaiset

sotavangit

Neuvostoliitossa raatavat ndlkäisinä raskaassa sössä, kuolevat keuhkokuumeeseen ja
lavantautiin, menettävät järkensä ja saavat "antifasistista" kasvatusta. Ennen kotiuttamista heitä yritetään viirvätä
salaiseen "rauhan työhön".
Sujuvasti kirjoitettu todellisuuspohjainen romaani antaa
elävän kuvan sotavankien vai-

heista vieraalla maalla, jossa
kotomaan kuva vasta lopulli
sesti kirkastuu jokaiselle juuriltaan inotetulle soturille. J.

divisioo-

raialinialla."

o

VUODEN 1918
TUNNELMISSA
Pentti Pirhonen:

Tammisunnuntain testamentti, Dokumentteja Suomen itsenäisyystaistelusta faksimile-jäljennöksenä Hakkapeliitta-lehdestä, Karisto, Hämeenlinna

lYl8, l3l suurikokoista sivua, runsaasti valokuvia.
Suojeluskuntajärjestön virallisen aikakauslehden sivut kertovat näköispainoksina eli valokuvina paitsi vapaustaistelusta myös niistä kannanotoista ja tunnelmista, joita vapaussotaan valkoisella puolella kohdistui aina talvisodan

yhdistäviin

ja

puhdistaviin

päiviin saakka. Kirja on histo-

riaa ja paikallaan nuoremmankin polven luettavaksi sen informaation vastapainoksi, jota
vastapuolelta on viime vuosina runsain määrin julkaistu.
Onneksi aika on jo taittanut

pahimman terän itsenäisyytemme syntyhetkiin liittyneiltä kiistoilta, jotka eivät kaikilta osin suinkaan ole kansakunnalle kunniaksi.
E.

TIETOA
MUSEORAUTA.
TEIDEN HARRASTAJILLE
Eero-Eetu Saarinen: YläSyvärin rautatie, Rautatiehistoriallinen arkisto 1, Suomalaisten toisen maailmansodan aikana rakentaman kenffä-

radan historia, Museorautatieyhdistys r.y., Loimaa

1979,

ll2

sivua, piirroksia

ja valokuvia.
Kirja sistiltää teknistä ym
tietoa V Armeijakunnan kenttiiradasta, joka oli käytössä w
1943-44. Kirjan voi tilata
postitse osoitteella Museorau-

tatieyhdistys, 31600 Jokioi

Afrikan valtioiden eliimästä ei
tavallinen eurooppalainen vielä nykyisin paljon tiedä. Mustien maanosassa työskennellyt
kirjoittaja voi näinollen antaa
runsaasti asiatietoa lehtiuutisten taustan ymmiirt?imiseksi.
Tavallisen lukijan on tietenkin mahdoton painaa mieleensä kaikkia "vapautusliikkeitä"
kulloisinekin rahoittajineen
puhumattakaan liikkeistä, jotka pyrkivät vapauttamaan

maan aikaisemmista "vapauttajista". Vaikka kirja tarkaste-

leekin asioita

konejoukot. Kirja kertoo näiden joukkojen tärkeimmistä
taisteluista alkaen saksalaisten

hyökkäyksistä belgialaisen
Eben Emaelin linnoituksen
katolle 10.5.1940 sekä Kreetan saarelle vuotta myöhem-

min. Saksalaisten liitolentäjien tarina loppuikin tähän,
mutta liittoutuneet jatkoivat
sitäkin innokkaammin mm.
diassa, Etelä-Ranskassa, Hol-

perustuvat arkistomme mer-

Sisiliassa heinäkuussa 1943
Iannissa ja Saksassa.

Kerronnan painopiste on

ensisijaisesti
mustien näkökulmasta todeten
mm. suomalaisen liihetystyön

liittoutuneiden puolella. Rentoon tyyliin kuvataan kunkin

voittopuolisesti kielteiseksi il-

operaation puitteet, minkä

miöksi on se omiaan antamaan aineksia paremman

keen keskitytään yksittäisten

jiil-

asioista.

käännetty kirja antaa varsin

Siinä niikyvä talo, jossa asui

selvän kuvan tämän nykyisten
helikopterijoukkojen edeltä-

mm. Viipurin kaupunginjohtaja Arno Tuurna, korjattiin

J.

LISAA
POLTTOUHREJA
EphQuentin Reynolds
raim Katz
Zwy Aldouby:
Kuoleman-asiamies, Adolf
Eichmannin tarina, Karisto,
Hämeenlinna 1979, 2@ sivua, valokuvia, suomentanut
Martti Santavuori.
Aikaisemmin 1960-luvun

jäaselajin tekniikasta, koulutuksesta ja hurjapäisistä sota-

toimista.

J.

ILMOJEN
ROMANTIIKKAA
J.D. Gilman-John Clive:
Taistelulaivue KG 2N,
Tammi, Helsinki 1978, 343

MAAILMALLA

mantena painoksena. Paitsi
SS-pyöveli Eichmannin vaiheista se kertoo myös kar-

Kirja kertoo saksalaisten epätoivoisista yrityksistä muo-

valokuvia.
Suurliihettiläs Asko Ivalon

puoliso kertoo lyhyin

våilåih-

dyksin loma- ja virkamatkois-

taan kymmenissä maissa.
Kiintoisimpia kohteita ovat

mean realistisesti koko juutalaisten tuhoamisoperaatiosta.
Loppu jää vajaaksi
kirjaan olisi täydellisyyden
vuoksi voitu sijoittaa ainakin
lyhyt selostus Eichmannin oifeudenkäynnistä ja tuomiosta,
koska nämä asiat nyt ovat tiedossa. S.

ehkä vanha Iran, Pakistan, In-

tia ja Indo-Kiinan alue, joiden

olosuhteet ovat tapahtumista
jännesvuosisadan
aikana perusteellisesti muuttu-

kuluneen

nel

J.

HIRMUVALTAA
JA HUMANISMIA
Juha Vakkuri: Muutoksen
tuuli. Katsaus mustan Afrikan
ny§päiväiin, Weilin+Giiiis,
Helsinki 1919, 287 sivura,
karttapiirroksia.

räjäytystä vuonna 1944, vaan
venåiläisten radiomiinoillaan
suorittamaa Linnansillan päiden räjäytystä 1941. Myös sivulla 152 oleva kuva saattaa

taistelijoiden,suorituksiin.
Elävästi kirjoitettu ja hyvin

taasi on jiilleen saatavissa kol-

1979, 265 sivua, runsaasti

kintöihin. Niinpä sivulla 153
oleva kuva ei esitä Kivisillan

yleiskuvan luomiseen Afrikan

MUKAVASTI
Diplomaattirouvan
matkassa neljässä maanosassa, Weilin+Giiiis, Espoo

Håimeenlin-

sekä myöhemmin Norman-

sivua.

Intiaan.

TIKKA

nan puolesta ovat huomauttaneet saman lehden (5/79) Viipurin kuvien teksteistä, jotka

alkupuolella ilmesfynyt repor-

Mietikki lvalo: Istanbutistå

RHO HYVARINEN ja
SEPPO

AANETONTA
SALAMASOTAA
Milton Dank: Hiliaisten siipien sotaa. Mukanaolleen ku-

vaus toisen

maailmansodan

liitolentäjien taistelusta, Ka-

dostaa sotasaaliiksi saaduista
liittouruneiden koneista taistelulaivue, jonka ohjaajat olisi-

vat englantia puhuvia

saksa-

laisia. Koko laiween piti
esiintyä amerikkalaisena ja

soluttautua

liittoutuneiden

pommitusmuodostelmien sekaan näiden palatessa pommittamasta Saksaa. Lopullinen tarkoitus oli voittaa sota
lamauttamalla Englanti, minkä piti tapahtua tuhoamalla

sen

sotaministeriö erikois-

pommein.
Jännittävä ja melkoisen hy-

vin kirjoitetru kirja sisiiltåinee
totuutta enintään nimeksi. S.

olla otettu jo vuonna

perusteellisesti

1941.

talvella

t94t-42.

Asianomaiset viipurilaiset
ovat tietenkin oikeassa. Kiitokset oikaisusta! Vanhojen
kuvien alkuperän selvitt:iminen ei aina ole aivan helppoa
ja olivathan kuvat joka tapauksessa Viipurista.

L"rt"r*

numerossa

5/79 sivulla 165 on kuva ampuvasta suorasuuntaustykistä.
Kuvan ottaja Sakari Siirkisilta

Helsingistä

ja Eero

Kivistö

Liedosta ovat ottaneet yhteyttä ja antaneet lisätietoja asiasta.

Kuva on otettu Rajajäåikåiril:n alueella Lempaalassa vuonna 1943. Kyseessä on luutnantti Ossi Leinon §kkijoukkueen ykköstyk-

pataljoona

ki,

jonka ampujana vasem-

malla toimii korpraali Olavi
Jauho ja oikealla Iataajana jää-

kiiri Olavi Suojapelto. Liihimpänä ammusmiehenä on jää-

kiiri Erkki Sihvonen.
Juttujemme kuvat eivät tie-

tenkään aina voi olla juuri sii
tä paikasta ja joukosta, josta

artikkelissa on puhe

valo-

1978,

- savokuvaajat olivat näissä

347 sivua, valokuvia, piir-

toissa aika harvinaisia. Usein

roksia.

ne kuvaavat tilannetta, jossa
on samanlaista toimintaa, samoja aseita yms kuin itse ju-

risto, Hämeenlinna

Toisen maailmansodan maa-

hanlaskujoukkoihin kuului
laskuvarjomiesten ohella mer-

tussa ndin havainnollistaen

killinen "aselaji", liitolento-

kerrontaa.

L^,'""*RANNAN

up-

JR l:n asevelijuhlassa 26.5. vaihtui erehseerikerholla

dyksessä päiillystakki, jonka
taskussa

oli kamera. Olisi *ir-

keää käydä korjaamassa asia
samaisessa paikassa.

O

VorrosLAV R'MANOV, viisi kertaa sodassa

LAULA\/A
ääN!SLlNNrä

haavoittunut neuvostoliittolainen lentäjä kertoo Neuvosto-

Karjala lehdelle veteraanien
asioista näin:

,,{3fl aafiftua"

"Meistä pidetään

Äänislinnalaisten laulukirjan kansi

Äänislinnan Upseerisotilaskodissa vietettiin asemasodan
aikana yhteislauluiltoja. Talo on ny§isin Petroskoin kaupunginorkesterin harjoitushuoneistona ja oli vuonna 1 978
tämån näköinen

AINE PANULA

Es-

poosta kirjoittaa, eftä olisi
ryhdyttävä kokoamaan sodanaikaisten yksiköiden piirissä

synfyneitä usein niiden toimintaa ja erikoisluonnetta kuvaavia marssi- yms lauluja.

Eräiden ulkomaisten perinneyhdis§sten piirissä on tdl-

asunnot, heille myönnetään
parantolapaikkoja sekä laitoksestamme effä sotilaskomissariaatin kautta. Uuden päätöksen nojalla annetaan etuisuuksia vuosiloman saamisessa so-

pivana aikana, maaseudulla
asuvat saava[ lainaa omakotitalon rakentamista varten, on
oikeus saada puoleen hintaan
rautatielippu ym."

laista toimintaa harjoitettu hyvin tuloksin
on julkaistu

o

- tehfy peräti
lehdissä,

lauluja
laulukirja, valmistettu äänilevyjä jne.
Toimitus offaa mielellään
asian ohjelmaansa, joten lähettäkääpä vain meille sotaajan yksiköiden lauluja, mie-

luimmin nuotteineen, mikdli
se ei ole yleisesti tunnettu.
Myös lauluvihkoset, sitsimonisteet yms ovat tervetulleita.

Valokuvauslupa n:o....Iaa

/ z. s...4.4...

Julkaisemme kiinnostavimmat
ja palautamme materiaalin lähettäjiille, mikiili tiimä sitä haluaa. Kokoontuneen aineiston
toimitamme aikanaan sota-ar-

Pl.Xi{ lmvtr

fm. (?t.

;

__,. tet.a4o,i..rari.

.

E. ag. r0.o00.

lS

Rintamalla ei niin vain valokuvailtu! Luvan myönsi divisioonan komentaja

tellut taitavana vastustajana
tunnettu yhtymä oli muodos-

tettu Karjalassa ja siihen kuului runsaasti karjalaisia, suomalaisia ja vepsåiläisiä. Sen

taistelu alkoi Viirtsilän-Kuolismaan linjalta 3.7 .1941 ja
jatkui Petroskoin, Kontupohjan ja Karhumäen suunnan so-

täväksi tai siellä säilytettäväk-

ja, joista yksi käsiuelee Wal-

si.

ter Vallin komentaman rykvoitai-

jästä marssilaulusta,
joista on kerrottu lehtemme
numerossa 6/79.
Kiitokset vihjeestä ja ter-

lottien

oti aåfP#"H?li,

l.Divisioonan historia. Mainitfu suomalaisia vastaan tais7

tatoimissa.
Kirja sisiiltää erillisiä jakso-

- l4.Vasiin aloittaa vaikkapa
lonheitinpatterin pontevien
.

Ko*rorA-kustantamosra
on ilmestynyt venäjåinkielinen

kistoon mahdollisesti käytetToimeen siis vain

L u o t a s h o tn o rryc

hyvää

huolta vakituisesti, kiitos puolueelle ja neuvostohallitukselle. Sotaveteraaneilla on hyvät

nel

mentin taisteluja. Niistä kertoo Vallin rykmentin I Pataljoonan komentaja majuri Ville

Vainio (1908-1976).
Tappelijoitahan ne olivat
suomalaiset, toimivapa sitten
puolella tai toisella.
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o

o

